ELÄMYKSIÄ & TAPAHTUMIA
YRITYKSILLE
Evendan rennot ja hauskat ohjelmanumerot tarjoavat takuuvarmaa
naurua ja tiimiyttävää tekemistä yrityksenne yhteisiin hetkiin.
Hintoihin lisätään alv 24%.

OHJELMAKORTTI 2022
Olutjooga 0,5h

Sisä- tai ulko-ohjelmana

Olutjooga on joogaa rennolla meiningillä, samalla maittavaa juomaa siemaillen.
Olutjooga sopii kaikille, sillä se ei vaadi aiempaa kokemusta. Tärkeintä on hyvä
asenne ja se, että olut pysyy lasissa sen suuremmin läikkymättä. Jooga voidaan
toteuttaa millä tahansa juomalla, esim. kahvilla tai skumpalla.
Hinta: 320€ (hintaan ei sisälly juomat)
Osallistujamäärä max. 30hlö
Isommalle ryhmäkoolle max. 60 hlö toteutetaan kaksi joogaa eri tiloissa samaan aikaan tai
samassa tilassa eri aikaan yhteishintaan 560€
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Suurmasteri

1 - 1,5h

Sisä- tai ulko-ohjelmana

Loistava tiimityöskentelyyn perustuva joukkuekisa, missä suoritetaan mitä
haastavampia tehtäviä, joista joukkueiden täytyy suoriutua mahdollisimman
kekseliäästi ja heittäytyen. Tehtävänä voi olla mm. Kuinka näyttävän dominoefektin saatte rakennettua? Kilpailussa on tuomari, joka arvioi joukkueiden
suoritukset. Kekseliäin joukkue voittaa! Suurmasteri sopii kaikille, jotka haluavat
haastaa luovaa ajattelua ja nauraa takuuvarmasti!
Hinta: 10-19 hlö 520€ - 20-29 hlö 750€ - 30-40 hlö 970€

Farmi - haastepäivä 1 - 1,5h

Sisä- tai ulko-ohjelma

Ketkä ovat farmin kingejä? Loistava tiimityöskentelyyn perustuva
joukkuekisa, jossa päästään kisaamaan esimerkiksi naulojen
tarkkuuslyönnissä, vanhojen maalaisesineiden tietokilpailuissa sekä
muiden haasteiden parissa. Haasteissa päästään käyttämään niin fyysistä
voimaa, tietoa kuin tarkkuutta. Sopii kaikille, jotka haluavat kisailla
monella eri osa-alueella!
Hinta: 10-19 hlö 520€ - 20-29 hlö 750€ - 30-40 hlö 970€

Epic Race 2h

Ulko-ohjelma

Kilpailijat jaetaan joukkueisiin ja jokaiselle joukkueelle annetaan kartta,
jonka avulla suunnistetaan ensimmäiselle rastille. Rasteilla ryhmä suorittaa
annetun taktisen tehtävän ja saa ohjeet seuraavalle rastille. Ensimmäinen
joukkue maalissa voittaa. Epic Race sopii kaikille, jotka kaipaavat vauhdikasta
kisailua!
Hinta: 10-19 hlö 700€ - 20-29 hlö 930€ - 30-40 hlö 1150€

Forest & Back 2h

Ulko-ohjelma

Forest and Back -teemapäivänä päästään vaeltamaan! Osallistujat jaetaan
joukkueisiin ja heidän tehtävänään on löytää tehtävärasteille annettujen
ohjeiden mukaisesti. Rastilla suoritetaan erilaisia jännittäviä sekä tiimyttäviä
haasteita, joissa tarvitaan päättelykykyä ja vuorovaikutustaitoja. Reitin pituus
sekä haasteiden vaativuus määritellään osallistujien mukaisesti. Forest & Back
sopii luonnon ystäville!
Hinta: 10-19 hlö 700€ - 20-29 hlö 930€ - 30-40 hlö 1150€
Ohjelmat on suunniteltu max. 40 henkilölle. Ohjelmanumeroita voidaan
kuitenkin järjestää useampi samaan aikaan, mikäli ryhmäkoko on suuri. Kysy
tarjous!

Jalkapallobiljardi 2h

Ulko-ohjelma

Jalkapallobiljardissa pelataan biljardia jalkapalloilla 8-pallon säännöillä ja jaloilla
potkien. Tätä tiimiyttävää peliä pelataan joukkueittan toisia vastaan.
Pelialustan koko on noin 3,5x7m.
Hinta: 520€
Osallistujamäärä max. 20 hlö
Hinta sisältää jalkapallobiljardin pelialustan, pelipallot ja pelinvetäjän.
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Games 1,5 h

Ulko-ohjelma

Big Games ohjelmanumerossa pääsette pelaamaan klassikoiden parissa mutta
jättiversiona! Tämä joukkuekilpailu tarjoaa tiimiytymistä ja takuuvarmaa
naurua hauskojen kisailujen parissa. Lajeina ovat tarkkuuslajina
jalkapallobiljardi ja ajatuksia herättävä jättimäinen sanapeli. Lisäksi pääsette
keilaamaan jättipalloilla ja kuljettamaan jättipalloa radan läpi joukkueena.
Hinta: 930€
Osallistujamäärä max. 25 hlö
Hinta sisältää lajien tarvikkeet, pelien vetäjät sekä jännittävän ja hauskan
joukkuekisailun.

Huomio:
Mikäli valittu ohjelma halutaan toteuttaa Jyväskylän kaupungin alueilla esimerkiksi Lutakon
nurmialueella, tulee alueen käyttöön hakea ajoissa lupa Jyväskylän Kaupungilta. Evenda
hoitaa tarvittaessa luvan hakemisen. Asiasta sovitaan erikseen yrityksen kanssa.
Peruutusehdot ja laskutus
Peruutus tulee tehdä viimeistään 3 viikkoa ennen varattua aikaa. Mikäli peruutus tehdään, kun
tapahtumaan on alle 3 viikkoa perimme 50% kokonaishinnasta ja kun tapahtumaan on alle 2
viikko, perimme 100% kokonaishinnasta. Mikäli tapahtuma peruuntuu koronarajoituksien takia
voitte siirtää ajankohdan kerran toiseen ajankohtaan samalle vuodelle. Uudesta ajankohdasta
sovitaan erikseen. Lasku lähetetään viikko ennen tapahtumapäivää. Maksuehto 14 pv netto.

Muut tapahtumapalvelut
Yritystapahtumat ammattitaidolla. Avaimet käteen -palvelu
tapahtumatuottamisesta:
Evendan tapahtumatuottajat ideoivat, suunnittelevat ja tuottavat koko
tapahtuman puolestasi.
Tapahtuma ideoidaan ja suunnitellaan toiveidesi ja tavoitteidesi pohjalta. Sinä
voit valita suunnitelmista parhaimmat ideat, jotka toteutetaan tapahtumaan.
Räätälöimme tarjouksen teille tarpeidenne pohjalta.
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