
MAYHEM  
EARLY ENTRY 
Eventum-ravintola, Nokia Arena   
(aukeaa n. 4 h ennen konserttia 
 ja pääsy permannolle ennen  
yleisten ovien aukeamista)  

• EARLY ENTRY konserttilippu  
seisovalta numeroimattomalta  
permannolta 

• pääsy Nokia Arenalle ja  
siirtyminen Early Entry Loungesta 
permannolle lavan eteen ennen  
muita konserttivieraita 

• oma Early Entry-sisäänkäynti  
ja -vastaanotto Eventumiin  

• yksityinen Eventum toimii  
Get Together tilana ennen  
siirtymistä permannolle 

• Eventumissa nimikoimattomia  
pöytäryhmiä  

• Early Entry loungen DJ  
virittää tunnelmaa   

• uniikki MAYHEM-kiertueen  
Give Away -lahja

• vartioidut eteispalvelut  
Early Entry -vieraille 

• Antti Tuisku MAYHEM Early Entry  
-tunnisteet muistoksi

• VIP Hostit palvelevat  
tilaisuuden ajan

Hinta: 119 € + alv  
(139,50 sis. alv / vieras) 

VIP MAYHEM  
LOUNGE K-18 
Eventum-ravintola, Nokia Arena  
(aukeaa n. 1.5 h ennen konserttia)

• MAYHEM konserttilippu istuvasta 
nousevasta alakatsomosta  

• VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto 
VIP Loungeen 

• yksityinen Ravintola Eventum 
toimii Get Together Loungena 
ennen konserttia  

• Loungessa on seurueille nimikoi-
mattomia pöytäryhmiä – seurueet 
min 6 vierasta oma pöytä

• VIP Loungen DJ virittää tunnelmaa 
ennen konserttia     

• uniikki MAYHEM-kiertueen  
Give Away -lahja

• vartioidut eteispalvelut  
VIP Lounge -vieraille

• Antti Tuisku Mayhem VIP Lounge 
-tunnisteet muistoksi

• VIP MAYHEM hostit palvelevat 
tilaisuuden ajan

Hinta: 139 € + alv  
(161,75€ sis. alv / vieras)  

VIP EVENTUM MAYHEM 
DINNER & SHOW   

Eventum-ravintola, Nokia Arena  
(avautuu n. 2.5 h ennen 
 konsertin alkua)   

• konserttiliput istuvasta  
A-katsomosta lavan läheisyydestä 
(kat 1)

• yksityisravintola Eventum 
käytössänne konsertin ajan ja 
hetken konsertin päätyttyä  
(konsertissa ei ole väliaikaa)

• tasokas buffet nautitaan VIP  
Eventumissa ennen konserttia

• nimikoidut yksityispöydät seurueille  
VIP Eventumissa   

• oma VIP-sisäänkäynti ja  
VIP-vastaanotto 

• Mayhem VIPin DJ virittää  
tunnelmaa ennen konserttia 

• uniikki MAYHEM-kiertueen  
Give Away -lahja

• vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
• Antti Tuisku Mayhem VIP  

-tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat  

tilaisuuden ajan

Hinta: 239 € + alv / vieras  
(285,75 € sis. alv) / 
 istuva alakatsomo

Hinta: 209 € + alv / vieras  
(251,10 € sis. alv) /  
seisova permanto

VIP SKY MAYHEM  
DINNER & SHOW  

SkyLounge (6.krs), Nokia Arena   
(avautuu n. 2.5h ennen  
konsertin alkua)  
 

•  konserttiliput istuvasta  
yläkatsomosta pitkältä sivulta 
(5.krs)

• yksityisravintola SkyLounge 
käytössänne konsertin ajan ja  
hetken konsertin päätyttyä 
(konsertissa ei ole väliaikaa)

• laadukas buffet nautitaan  
VIP Sky Mayhemissa ennen 
konserttia

• nimikoidut yksityispöydät 
seurueille 
VIP Sky Mayhemissa   

• oma VIP-sisäänkäynti ja 
VIP-vastaanotto Nokia Arenalle 

• uniikki MAYHEM-kiertueen  
Give Away -lahja

• vartioidut eteispalvelut 
VIP-vieraille 

• Antti Tuisku Mayhem VIP 
 -tunnisteet muistoksi

• VIP Hostit palvelevat 
tilaisuuden ajan

Hinta: 189 € + alv / vieras  
(226,30 € sis. alv) 

VIP MAYHEM  
AITIO & SHOW    
Nokia Arena, yksityisaitio
(aitiot aukeavat noin 2 h ennen  
konsertin alkua)  

•  VIP yksityisaitio Nokia Arenalla  
sis. 10 vierasta 

• konsertti seurataan  
omasta aitiosta 

• oma VIP-sisäänkäynti ja  
VIP-vastaanotto &  
aitioihin ohjaus 

• yksityisaitioon pääsee  
n. 2 h ennen konserttia ja  
se on käytössä myös hetken  
konsertin jälkeen  
(konsertissa ei ole väliaikaa)

• laadukas aitiobuffet nautitaan  
ennen konserttia  

• uniikki MAYHEM-kiertueen  
Give Away -lahja

• VIP Hostit palvelevat  
tilaisuutenne ajan 

 • Antti Tuisku Mayhem VIP 
-tunnisteet muistoksi

Hinta: 4800 € + alv  
(5858,59 € sis. alv)
(sis. 10 vierasta, konserttiliput,  
aitio ja buffet)
 (lisäpaketit/vieraat 250 € + alv) 
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