SNOOP Mario’s VIP Lounge K-18

SNOOP Royal VIP Lounge K-18

SNOOP Privé VIP Box

Helsingin Jäähalli, Mario’s Club, 2.krs.
(aikataulu varmentuu myöhemmin)

Helsingin Jäähalli, Royal Club
(aikataulu varmentuu myöhemmin)

Helsingin jäähalli, yksityisaitio
(aikataulu varmentuu myöhemmin)

• konserttiliput istuvasta A3-katsomosta (1.krs) lähellä lavaa
tai istuvasta E6-katsomosta (2.krs) lähellä ravintolaa
(kummatkin katsomot ovat k-18 anniskelukatsomoita)
• yksityisravintola Mario’s käytössänne koko konsertin ajan
• laadukas buffetruokailu Mario’sissa ennen konserttia
• nimikoidut yksityispöydät seurueille ravintolassa
(min. 4 henkilön seurueille oma pöytä)
• ”kupliva tervehdys” VIP-vieraille ravintolaan saavuttaessa
• oma VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto VIP-vieraille
• vartioidut eteispalvelut halukkaille
• Snoop VIP Lounge tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palveluksessanne tapahtuman ajan
• konsertin jälkeen mahdollisuus Limousine-kuljetukseen
ja Jatkoihin (lisäpalvelu)

• konserttiliput istuvasta A3-katsomosta lähellä lavaa
(kallein kategoria ja anniskelukatsomo)
• yksityisravintola Royal Club käytössänne
koko konsertin ajan
• laadukas buffetruokailu Royalissa ennen konserttia
• nimikoidut yksityispöydät seurueille ravintolassa
(min. 4 henkilön seurueille oma pöytä)
• ”kupliva tervehdys” VIP-vieraille saapumisen yhteydessä
• oma VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto Royal Clubille
(ei jonoja)
• vartioidut eteispalvelut Royal Clubilla
• Snoop VIP Lounge tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat Royal Loungessa tilaisuuden ajan
• konsertin jälkeen mahdollisuus Limousinekuljetukseen ja Jatkoihin (lisäpalvelu)
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• yksityinen edustusaitio Helsingin Jäähallista
sis. 10 VIP-vierasta
• keikka katsotaan omasta aitiosta sekä
osittain aition sisäpuolelta
• oma VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto (ei jonoja)
• edustusaitio käytössä hyvissä ajoin
ennen keikkaa sekä hetki sen jälkeen
(saapuminen joustava ja sovitaan erikseen)
• ”tervetuloyllätys” vieraille saapumisen yhteydessä
• aitiotarjoilua illan aikana
• omat Prive VIP Hostit palvelevat tilaisuutenne ajan
• Snoop Prive VIP -tunnisteet muistoksi
• konsertin jälkeen mahdollisuus Limousinekuljetukseen ja Jatkoihin (lisäpalvelu)

3000

€ + alv (sis. 10 hlöä)
Hinta:
(lisävieraat hinnoitellaan erikseen)

SNOOP LOUNGE BUFFET
Talon focacciaa (M) & rucolapestoa (L, G) • Teriyakikanavartaat ja tahinidippiä (M, G)
Kanacaesarsalaatti (L) • Keltainen katkarapu-nuudelisalaatti (M)
Chili-bulgogimarinoituja katkarapuja ja riisinuudeleita, porkkanaa, paprikaa, retikkaa, korianteria ja punasipulia.
Kylmäsavulohitoast (L)
Punajuuri-kaviaarilla täytetyt ruisnapit (L)

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.ﬁ
www.tmgevents.ﬁ

Marjapavlova lasissa (L)
-mintulla marinoituja tuoreita marjoja, marenkia ja kermavaahtoa (L, G)

