Peimari-Areena Oy / Peimari United ry
Tapahtumat sekä hyvinvointi- &
virkistypalvelut yrityksille ja
yhdistyksille
www.peimariareena.fi

Tapahtumatuotantoa,
hyvinvointi- & virkistyspalveluita Peimari-Areena
Oy:n kautta
• Peimari-Areena Oy toimii monipuolisena liikunta- ja kulttuurikeskuksena
Sauvossa muodostaen ideaalisen ympäristön erilaisille hyvinvointipäiville
yhdessä muiden Sauvon liikuntapalveluiden myötä
• Vahvasti talkootyöhön nojautunut monitoimihalli toimii samalla
jalkapalloseura Peimari United ry:n taustayhtiönä, jonka myötä halliyhtiön
lähtökohtana on (käyttökatteen maksimoinnin lisäksi) junioriurheilun ja
nuorisotyön pitkäjänteinen tukeminen
• Peimari-Areena Oy:n lukuisten yhteistyökumppanien avulla järjestämme
tarvittaessa kaiken Tyky-päiväänne varten kuljetuksesta ja ohjauksesta
lähtien
www.peimariareena.fi

Toiminnan kulmakivet työyhteisölle
Hyvinvointi

Tiimihenki

Rentoutuminen

Hyvinvointia edistää työpaikan hyvä tiimihenki sekä turhan
stressin minimointi. Siksi virkistyspäivämme muodostuvat niin,
että jokainen syklin osa tukee toistaan.
Keskeisessä roolissa tiimihengen nostattamisessa on
hauskanpitäminen yhdessä. Ryhmäliikunta on erinomainen tapa
luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää hauskaa
työympäristön ulkopuolella.
Rentoutuminen vähentää jännitystiloja kehossa ja parantaa
ihmisen suorituskykyä. Virkistyspäivän järjestämisestäkään ei
nyt tarvitse stressata turhaan, me teemme sen sinulle helpoksi!

www.peimariareena.fi

Peimari-Areena on kompakti
monitoimihalli sisältäen
tekonurmikentän, kunto- ja
ryhmäliikuntasalin, kahvilan ja saunaja kokoustilat.
Peimari-Areena Oy toimii upouuden Hakkispaanan
katsomon rakennuttajana, jonka ansiosta myös
katsomon palvelut ovat kätevästi käytettävissä.
Sauvon liikuntakeskus onkin täydellinen miljöö
monipuolisen liikunta- ja virkistyspäivän luontiin.

Viihtyisät sauna- ja kokoustilat
oheispalveluineen luovat miellyttävän
kokonaispaketin virkistyspäivälle, jossa
yhdistyvät liikunnallinen hyvinvointi,
tiimi/joukkuehengen nostattaminen sekä
rentoutuminen

Areenan tekonurmikenttä
(mitat: 45m x 25m x 8m) on
toimiva alusta jalkapallon lisäksi
myös monissa muissa
liikuntamuodoissa sekä
erilaisissa tapahtumissa, kuten
esim. konsertit tai
messutilaisuudet.
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Kenelle?
Työporukat / yritykset
•
•
•

Urheilujoukkueet /
yhdistykset
•

•

Kattava ja omannäköinen virkistyspäivä yritykselle tai
yrityksen sisäiselle tiimille
Sisältää asiakkaan kiinnostuksen mukaan eri liikunta-, ruoka& juoma-, tilausajo-, hieronta-, kuvaus- ja
luennoitsijapalveluita sekä sauna- ja kokoustilan käyttöä
Yrityksen koulutuspäivä yhdessä liikunta- ja virkistyspäivän
kanssa helposti samassa paikassa

Kaveri-, synttäri- ja polttariporukat

Hyvinvointi- &
virkistyspalvelut

Ihanteellinen treeniympäristö
kilpa- tai harrasteseuroille sekä
virkistymiseen ja tiimihengen
nostattamiseen
Useamman päivän leirintä
mahdollista

•
•
•

Tapahtumat & tilaisuudet
•
•
•
•

Monipuoliset tilaisuudet ja tapahtumat järjestettävissä jopa
400 hengelle
Valmiiden yhteistyökumppanien ansiosta tilausajo- sekä
cateringpalvelut toimivat kätevästi
Audio ja valaistus olemassa ja hyvät
Sopivat tilat esim. messujen tai konserttien järjestämiseen
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Monipuoliset tilat vuokrattavissa edullisin
hinnoin
Vuokraa vain tilat ja päätä itse sisältö tai
anna Eveninkin järjestää
unohtumattomat kekkerit teidän puolesta
Omien ruokien ja juomien tuominen
sallittu

Hinnasto
Basic paketti yrityksille / työporukoille

Lyhyt kuvaus

Perus paketti hyvinvoinnin, ryhmäytymisen ja rentoutumisen merkeissä Peimari-Areenan tiloissa 10
(kupla)pallolla (12-25 henkilölle) / 6 pallolla (6-12 henkilölle)

Paketin sisältö:
•
•
•

Kuplafutis - 1h (Lisätunti 150EUR)
Valinnainen ryhmäliikunta -1h (kahvakuula, toiminnallinen treeni, punttitreeni tai kehonhuolto)
Sauna- ja kokoustilat -4h

Hinta:
= 800 € / 10 pallolla (10-20 henk.)
= 700€ / 6 pallolla (6-12 henk.)
Lisäpalveluina mm. ruokailu (menu), tilausajot, hieronta, luennoitsija & kuvauspalvelut
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Hinnasto
VIP paketti yrityksille / työporukoille

Lyhyt kuvaus

Kattava paketti hyvinvoinnin, ryhmäytymisen ja rentoutumisen merkeissä Peimari-Areenan tiloissa 10
(kupla)pallolla (12-25 henkilölle) / 6 pallolla (6-12 henkilölle)

Paketin sisältö:
•
•
•
•
•

Kuplafutis - 1h (Lisätunti 150EUR)
Valinnainen ryhmäliikunta -1h (kahvakuula, toiminnallinen treeni, punttitreeni tai kehonhuolto)
Sauna- ja kokoustilat -4h
Tilauskuljetus (koskee edestakaisin kuljetusta max. 40 km säteeltä)
Ruokailu (joukkue menu)

Hinta

= 1250 € / 10 pallolla (10-20 henk.)
= 1000€ / 6 pallolla (6-12 henk.)
Lisäpalveluina mm. hieronta, luennoitsija & kuvauspalvelut
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Rakenna oma pakettisi
Toimintamme sisältää laaja-alaisesti eri liikuntamuotoja sekä oheispalveluita
virkistyspäivään, joista voi valita vapaasti juuri omien kiinnostusten
mukaisesti seuraavia vaihtoehtoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuplafutis - 1h (Katso video!)
Jalkapallo – 1h
Norsupallo (Big ball) – 1h (Katso video!)
Valinnainen ryhmäliikunta -1h (kahvakuula, toiminnallinen treeni, punttitreeni tai
kehonhuolto)
Sauna- ja kokoustilat – 4h
Tilauskuljetus
Ruokailu (menuvaihtoehto tai pakettiruokailu)
Luennoitsija (Esiintymis- ja puhevalmennus, hyvinvointivalmennus yms.)
Hieronta
Kuvauspalvelu (Gopro / Drone / editointi)

Hinta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
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Hinnasto
Innovaatioleiri
Lyhyt kuvaus:

Järjestä yrityksesi henkilökunnalle innovaatioleiri, johon voit yhdistää monipuolisesti ohjelmaa
useammalle päivälle! Lisäksi henkilökunnan yhdessäolo parantaa työyhteisöna.

Paketin sisältö:
•
•

•
•
•
•

Suunniteltu ohjelma halutessa
Peimari-Areenan ja ulkokentän käyttö
– Koulutuskäyttöön
– Kokouskäyttöön
– Liikuntakäyttöön
Yöpyminen
Ruokailut
Muut aktiviteetit, kuten meressä uinti, kiertoajelua yms.
Muuta?

Hinta

Ota yhteyttä ja Pyydä tarjous!
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Hinnasto
Tilaisuudet & tapahtumat
Lyhyt kuvaus:
Vuokraa Peimari-Areena käyttöösi ja järjestä tilaisuutesi haluamalla tavalla tai anna Eveninkin hoitaa se
täysin puolestasi

Paketin sisältö:
•
•

Peimari-Areenan vuokraus
Tilaisuuksien järjestäminen

Hinta
Ota yhteyttä ja Pyydä tarjous!

Lisäpalveluina tilausajopalvelut, catering, valokuvaus yms.
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Ota yhteyttä!
Kirveskalliontie 14 / Sauvo
Peimari-Areena Oy
Peimari-Areena
Samuli Vihervirta
www.peimariareena.fi
050 5718961
samuli.vihervirta@peimariareena.fi
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