RABATTER PÅ SOMMARENS FESTIVALBILJETTER FÖR KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARES MEDLEMMAR
2018 (Förmånerna är i kraft till den 31.5.2018)
FestiVilla 15-16.6.2018 (Villa Sandviken, Sandviken, Vasa)
När du beställer över fyra exklusiva Vip-paket direkt från Original Sokos Hotel Vaakuna Vasas
försäljningstjänst så får du ett Sokos Hotels presentkort på köpet. Presentkortet, som är värt cirka 100 euro,
berättigar till en övernattning för två personer.
-

VIP-paketet innehåller en festivalbiljett, ett glas skumvin, en FestiVilla-buffet bestående av
närproducerad mat och tillgång till Villa Sandvikens inomhusutrymmen samt VIP tält.
Erbjudandet gäller enbart nya reserveringar.
Erbjudandet är i kraft till den 31.5.2018.

Pris: 120 eur / person.
Berätta att du är medlem i Företagarna och ditt medlemsnummer då du bokar.
Sokos Hotel Vaakuna Myyntipalvelu
sales.vaasa@sokoshotels.fi
+ 358 (0)20 780 8850
www.sokoshotels.fi

Obs,
Företagsbiljetter till salu för grupper med över fem personer till priset av 70 euro. Företagsbiljetten
innehåller fyra drinkbiljetter samt en valfri portion från områdets mattält.
Mera information om FestiVillas program på adressen: http://www.villasandviken.fi/festivilla/

Vaasa Festival - Music, Food& Wine 27-28.7.2018 (Inre hamnen, Vasa)
Vaasa Festival har reserverat ett begränsat antal rabatterade biljetter åt Kust-Österbottens Företagare
enligt följande:
-

Dagsbiljett, fre eller lö, erbjudande 52,00 €, norm. 59,90€
Tvådagarsbiljett erbjudande 70,00 €, norm. 79,90€
Guest VIP två dagar erbjudande 115 €, norm. 129,90€
Strampen VIP en dag, fre eller lö, erbjudande 115 €, norm. 129,90€
Strampen VIP två dagar erbjudande 175 €, norm. 199,90€

Köp din biljett via länken nedan. Var beredd att uppge ditt medlemsnummer. Förmånerna är i kraft till den
31.5.2018.
http://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=rff&doc=erdetaila&erid=2172398
Mera information om Vaasa Festivals program på adressen: www.vaasafestival.fi

Wasa Open Air 4.8.2018 (Elisa-stadion, Vasa)

Wasa Open Air 2018 presenterar stolt sommarens toppenartist på Elisa Stadion, den brittiska musikikonen
Pet Shop Boys. Som medlem i Kust-Österbottens Företagare har du möjlighet att belöna dig, dina anställda
och samarbetspartners med en fantastisk konsert till medlemspris.
Medlemsförmån för Kust-Österbottens Företagares medlemmar: Rabatt på Wasa Open Airs VIP- eller
Priority-biljetter, om du köper minst 2 stycken. Vi erbjuder dig även rabatt på biljetterna till planen om du
köper över 10 stycken. Nämn koden WasaOpenAir Yrittäjät samt ditt medlemsnummer vid köpet.
-

Priority-biljett erbjudande 90 €, norm. 99€
- Personligt Priority-pass
- Skild ingång till stadion
- Entré till Priority-området samt planen
- Entré till Priority-utskänkningsområde
- Priority-områdets wc-utrymmen

-

VIP-PASS erbjudande 130 €, norm. 149€
- Personligt VIP-pass
- Kvällsmenu i VIP-tältet
- Skild ingång till stadion
- Entré till VIP-området samt planen
- Entré till VIP-områdets restaurangterrass
- VIP-områdets wc-utrymmen

Endast personer med Priority- och VIP-biljetter har tillgång till området framför scenen.
Beställ dina biljetter senast den 31.5.
Beställningar och tilläggsinformation: YRITYSMYYNTI@LOUDNLIVE.FI
Du har möjlighet att beställa även drinkbiljetter till evenemanget.
Mera information om Wasa Open Airs program på adressen www.wasaopenair.fi

