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VIP EMMA  
BUFFET & GAALA
Helsingin Jäähalli, ravintola Royal Club 
(avautuu 2,5 h ennen livelähetyksen alkua)

• Emma Gaalan livelähetys seurataan 
istuvasta nousevasta alakatsomosta 
pitkältä sivulta

• yksityisravintola Royal Club käytössänne 
Gaalan ajan 
(vapaa kulku katsomon ja Royal Clubin 
välillä, lyhyt siirtymä)

• kuohuva tervehdys tilaisuuden alkuun
• laadukas buffetruokailu Royalissa  

ennen Gaalaa
• nimikoidut yksityispöydät  

seurueille ravintolassa
• Polaroid-kuvaaja paikalla ennen  

livelähetystä – muisto vieraille 
• erillinen VIP-sisäänkäynti ja  

VIP-vastaanotto Gaalaan
• vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
• Emma Gaala VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 169 € + alv / vieras
(203,84 € sis. alv) 

EMMA GAALA 
LOUNGE K-18   

Helsingin Jäähalli, Petoklubi  
(avautuu 2 h ennen livelähetystä)

• Emma Gaalan livelähetys seurataan 
istuvasta nousevasta alakatsomosta, 
jonne lyhyt siirtymä Loungesta 

• Emma Gaala Lounge & baarit  
palvelevat Gaalan ajan 
(vapaa kulku katsomon ja  
Loungen välillä)

• Emma Gaala Loungessa pystypöytiä  
ja baaripisteitä 

• nimikoitu oma pystypöytäryhmä  
min. 8 vierasta (Lounge)

• Loungen DJ vastaa tunnelmasta  
ennen livelähetystä 

• Polaroid-kuvauspiste halukkaille  
Loungessa – muisto vieraille

• oma VIP-sisäänkäynti ja  
VIP-vastaanotto Gaalaan 

• vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
• Emma Gaalan  

VIP-tunnisteet muistoksi
• Emma Gaala Hostit palvelevat  

livelähetyksen alkuun

Hinta: 109 € + alv / vieras
           (129,44 € sis. alv)

VIP PRIVATE  
GAALA AITIO
 
Helsingin jäähalli, yksityisaitio, pääty
(autiot aukeavat noin 2 h ennen  
livelähetyksen alkua) 

• VIP Emma Gaala nimikoitu aitio  
sis. 10 VIP-vierasta 

• Gaala seurataan omasta aitiosta
• erillinen VIP-sisäänkäynti ja  

VIP-vastaanotto & aitioihin ohjaus
• VIP-aitioon pääsee n. 2 h ennen 

livelähetyksen alkua ja se on käytössä 
myös hetken Gaalan jälkeen

• laadukas aitiobuffet nautitaan illan 
aikana omassa aitiossa

• Polaroid-kuvaaja käy tervehtimässä 
Gaalan aikana – muisto vieraille

• VIP Emma Gaala Hostit palvelevat 
tilaisuutenne ajan 

• Emma Gaala VIP-tunnisteet muistoksi

Hinta: 3500 € + alv  
(4303,10 € sis. alv)
(sis. 10 vierasta, aitio,  
konserttiliput ja buffet)
(lisävieraat 200 € + alv/ vieras) 

VIP EMMA  
DINNER & GAALA  

Helsingin Jäähalli, Ravintola Mario’s, 2. krs 
(avautuu 2,5 h ennen livelähetyksen alkua) 

• Emma Gaalan livelähetys seurataan  
istuvasta nousevasta alakatsomosta 
pitkältä sivulta (1.krs) 

• yksityisravintola Mario’s käytössänne 
Gaalan ajan (vapaa kulku katsomon  
ja ravintolan välillä, lyhyt siirtymä)

• kuohuva tervehdys tilaisuuden alkuun
• italialaisteemainen pöytiintarjoiltu menu 

ravintola Marioksessa ennen Gaalaa
• nimikoidut yksityispöydät  

seurueille ravintolassa 
• VIP-sisäänkäynti ja  

VIP-vastaanotto Gaalaan
• Polaroid-kuvaaja paikalla ennen  

livelähetystä – muisto vieraille
• vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
• Emma Gaala VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 159 € + alv / vieras
 (191,44 € sis. alv) 
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