LA 22/04 TURKU GATORADE CENTER
@ANTTITUISKUOFFICIAL

@ANTTI_TUISKU

MAYHEM
EARLY ENTRY

VIP MAYHEM
LOUNGE K-18

VIP CLUB MAYHEM
DINNER & SHOW

VIP SKY MAYHEM
DINNER & SHOW

Business Club/Placido, Gatorade Center
(aukeaa n. 4 h ennen konserttia ja
pääsy permannolle ennen yleisten
ovien aukeamista)

Business Club/Placido, Gatorade Center
(aukeaa n. 1.5 h ennen konserttia)

Business Club -ravintola, Gatorade Center
(avautuu n. 2,5 h ennen konsertin alkua)

SkyBar (5.krs), Gatorade Center
(avautuu n. 2.5 h ennen konsertin alkua)
•konserttiliput istuvasta yläkatsomosta
pitkältä sivulta lähellä lavaa(5.krs)
•yksityisravintola SkyBar 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 Gatorade Centeriin
•uniikki MAYHEM-kiertueen
Give Away -lahja
•vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille
•Antti Tuisku MAYHEM VIP
-tunnisteet muistoksi
•VIP Hostit palvelevat
tilaisuuden ajan

Hinta: 109 € + alv
(126,84 sis. alv / vieras)

Hinta: 129 € + alv (149,10 sis. alv /
vieras)

•konserttiliput istuvasta A-katsomosta
lähellä lavaa (kat.1)
tai seisovalta permannolta
(numeroimaton)
•yksityisravintola Business Club
käytössänne konsertin ajan ja
hetken konsertin päätyttyä
(konsertissa ei ole väliaikaa)
•tasokas buffet nautitaan VIP Clubissa
ennen konserttia
•nimikoidut yksityispöydät seurueille
Vip Clubissa
•oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto
Business Clubille
•Mayhem Clubin 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

•MAYHEM konserttilippu istuvasta
nousevasta alakatsomosta
•E ARLY ENTRY konserttilippu seisovalta
•VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto
numeroimattomalta permannolta
VIP Loungeen
•pääsy Gatorade Centeriin ja siirtyminen
•yksityinen ravintola CLUB toimii
Early Entry Loungesta permannolle lavan
Get Together Loungena ennen
eteen ennen muita konserttivieraita
konserttia
•oma Early Entry-sisäänkäynti ja
•Loungessa on seurueille
-vastaanotto Business Club/Placidoon
nimikoimattomia pöytäryhmiä –
•yksityinen ravintola toimii Get Together
seurueet min 6 vierasta oma pöytä
tilana ennen siirtymistä permannolle
•VIP Loungen DJ virittää tunnelmaa
•Placidossa nimikoimattomia pöytäryhmiä
ennen konserttia
•Early Entry loungen DJ virittää tunnelmaa •uniikki MAYHEM-kiertueen
•uniikki MAYHEM-kiertueen
Give Away -lahja
Give Away -lahja
•vartioidut eteispalvelut
•vartioidut eteispalvelut
VIP Lounge -vieraille
Early Entry -vieraille
•Antti Tuisku Mayhem VIP Lounge
•Antti Tuisku Mayhem Early Entry
-tunnisteet muistoksi
-tunnisteet muistoksi
•VIP MAYHEM hostit palvelevat
•VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan
tilaisuuden ajan

Hinta: 229 € + alv / vieras
(273,09 € sis. alv)
istuva alakatsomo
Hinta: 209 € + alv / vieras
(250,84 € sis. alv)
seisova numeroimaton permanto

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

Hinta: 179 € + alv / vieras
(214,91 € sis. alv)

