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PE 24.5.2019 KLO 20, HELSINGIN JÄÄHALLI

Dinner&Show ja Meet&Greet Buffet
Iduilla ja versoilla maustettua vihersalaattia ja granaattiomena vinaigrettea L, G

Teriyaki lohta ja wasabimajoneesia L
Katkarapu-riisnuudelisalaattia ja sweet chilikastiketta L, G

Sriracha possulla ja kimchilla täytettyjä brioche hot dogeja L
Leipää ja voita L

Pariloitua broileria, Tom Yam kastiketta ja Jasminriisiä L, G

Valkosuklaa-kookosmoussea ja passionhedelmää G  
Kavia/teetä

HEILUTAAN LOUNGE  K-18                     
Hartwall Arena, Platinum  
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

-  konserttiliput seisova permanto tai istuva 
alakatsomo pitkäsivu    

-  pre-entry permantovieraille ennen muuta 
konserttiväkeä  

- k-18 Lounge-tervehdys vieraiden saapuessa  
-  Loungessa pystypöytiä ja pöytäryhmiä 
- Loungen oma DJ viihdyttää vieraita  
-  Loungeen oma yksityinen sisäänkäynti  

(huom ei tarvitse jonottaa)
-  vartioidut, yksityiset eteispalvelut      
-  Lounge staff palveluksessanne tapahtuman 

ajan
-  TIKTAK 20v- konsertin tunnisteet muistoksi 

vieraille 
-    Lounge palvelee myös konsertin aikana sekä 

hetken sen jälkeen 
(noin 90 min konsertissa ei ole väliaikaa)

Hinta         119 € + alv % 

SATUPRINSESSA  
DINNER & SHOW
Hartwall Arena, Ravintola Platinum  
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

-  konsertin istumapaikat alakatsomon  
pitkältä sivulta  

-   Satuprinsessa Dinner&Show – vieraille 
welcome - yllätys 

-  maistuva itämaisvaikutteinen buffet tarjolla 
konsertin alkuun asti 

-  nimikoidut pöydät jokaiselle seurueelle 
ravintolassa 

-   Lounge DJ viihdyttää myös ”Satuprinsessa” 
-vieraita

- vartioidut, yksityiset eteispalvelut      
-  Platinum henkilökunta palveluksessanne 

tapahtuman ajan
-  TIKTAK 20v- konsertin tunnisteet muistoksi 

vieraille 
-    Platinum palvelee myös konsertin aikana 

sekä hetken sen jälkeen 
(noin 90 min konsertissa ei ole väliaikaa)

Hinta 179 € + alv % / vieras

SANKARITAR   
MEET & GREET 
Hartwall Arena, Ravintola Platinum  
(avautuu 2.5 tuntia ennen konserttia)

-  henkilökohtainen tapaaminen TIKTAKin  
kanssa (tapaaminen ennen konserttia, 
erittäin rajoitettu määrä vieraita)

-   muistolahja tapaamisesta sekä TIKTAK 
20v-konsertin tunnisteet 

-  konsertin istumapaikat alakatsomon  
pitkältä sivulta (huom – ei permantopaikkoja)  

-   maistuva itämaisvaikutteinen buffet tarjolla 
konsertin alkuun asti 

-  nimikoidut pöydät jokaiselle seurueelle 
ravintolassa 

-   Lounge DJ viihdyttää myös ”Sankaritar” 
- vieraita

-  vartioidut, yksityiset eteispalvelut      
-  Platinum henkilökunta palveluksessanne 

tapahtuman ajan
-   Platinum palvelee myös konsertin aikana 

sekä hetken sen jälkeen 
(noin 90 min konsertissa ei ole väliaikaa)

Hinta 259 € + alv % / vieras 


