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BAARIPALVELUT
BAARIMIKOT
Valmistamme ja tarjoilemme vieraille juotavat asiakkaan tekemän valmiin listan
pohjalta. Paketti sisältää jäät, hedelmät sekä kaksi baarimikkoa neljän tunnin ajaksi
valmistamaan ja tarjoilemaan juomia.
BAARIPAKETTI
Suunnittelemme näköisesi uniikin drinkkilistan. Lisäksi saat drinkkilistaan perustuvan
ostoslistan ja juomamenekin laskelmat valitulle vierasmäärälle.
Paketti sisältää jäät, hedelmät, juomien valmistukseen tarvittavat alkoholittomat
(max.100 hengelle) sekä kaksi baarimikkoa neljän tunnin ajaksi.
DRINKKIKOULU
Sheikkaa, rakenna, sekoita – drinkkikoulu toiveidesi mukaan! Kesto max. 2,5h.
Soveltuu mm. virkistyspäivien tai illanistujaisten ohjelmanumeroksi.

450€

650€

Pyydä
tarjous!

Tunnit muokattavissa tarpeisiin sopiviksi, pyydä tarjous. Lasit lisämaksusta.

JUHLA- JA TAPAHTUMAPALVELUT
SUUNNITTELUPAKETTI
Paketti sisältää teeman suunnittelun (esim. pikkujoulut, syntymäpäivät),
suuntaa-antavan aikataulutuksen sekä ohjelma-ehdotukset.
JUHLA- JA TAPAHTUMA SILVER
Paketti sisältää teeman suunnittelun, palveluntarjoajien kilpailutuksen, aikataulutuksen,
ohjelma-ehdotukset sekä tilaisuuden valmistelut. Asiakas on vastuussa tarjousten
hyväksymisestä ja lopullisten varausten teosta, ellei toisin sovita.
JUHLA- JA TAPAHTUMA GOLD
Paketti sisältää juhla-/tapahtumatoteutuksen kokonaisvaltaisesti. Olemme mukana
suunnittelussa sekä itse tapahtuman valmisteluissa ja toteutuksessa.
Pyydä tarjous yli 150 hengen tilaisuuksiin!
Materiaalikustannukset sekä muiden palveluntarjoajien kulut laskutetaan erikseen.

400€

1200€

2400€

PROMOOTIOT
PROMOOTTORIT
Paketti sisältää kaksi promoottoria neljän tunnin ajaksi promootiotehtäviin.
Pidempiaikaisiin sopimuksiin erilliset sopimushinnat.
PROMOPAKETTI
Paketti sisältää promootion suunnittelun, toteutuksen sekä kaksi promoottoria
kuuden tunnin ajaksi (kasaus 1h + työ 4h + purku 1h).
Lisätunnit erillisen sopimushinnaston mukaisesti.

372€

Pyydä
tarjous!

Promoottorimme ovat kokeneita ammattilaisia. Panostamme laatuun.

MUUT PALVELUT
KONSULTOINTI
Mitä huomioida budjetissa? Minkälainen teema ja somistus? Kuinka ennakoida
tarjottavien määrä?
Pienempään juhla- ja tapahtumatuotannon avuntarpeeseen tarjoamme tuntilaskutuksella
neuvoja, vinkkejä ja ammattilaisen näkökulman.

45€/h

TARJOILU
Tilaisuuksiin ja juhliin ammattitaitoiset lisäkädet hoitamaan tarjoilua.
Palvelumme ovat oikeutettuja kotitalousvähennyksiin (v.2018 50%).

alk.30€/h

POLTTARIPAKETTI
Tee polttareista ikimuistoiset koko porukalle! Nauti drinkkikoulussa itsevalmistamistasi
klassikkojuomista, anna ammattilaisen hoitaa työ puolestasi, tai yllätä sankari
huomenlahjakuvauksilla.
Olemme apuna suunnittelussa sekä toteutuksessa yhteistyöverkostojamme hyödyntäen.
Paketin sisältö vaikuttaa lopulliseen hintaan.

alk. 300€

Yrityksesi
Kaikki palvelumme ovat muokattavissa vastaamaan toiveitasi!
näköiset
tapahtumat
Iina Runsas
040 680 8066
iina.runsas@feelya.fi
www.feelya.fi
@feelyapromotion
#feelyapromotion

PR OM OT IO N

iina.runsas@feelya.fi
040 680 8066
www.feelya.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin mainita.
Kaikki hintamme ovat alkaen hintoja.
Matkakorvaus 40km ylittävältä osalta peritään verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
Isommista paketeista laskutamme 50%, kun tarjous on hyväksytty.
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