Tervetuloa
Tapahtumien ja mainonnan maailmaan!
Mainos Sario on Pohjois-Savossa toimiva yritys joka tarjoaa
monipuolisia palveluja niin yksityisille, yhdistyksille kuin
yrityksillekin.

Mainos Sariolta erilaisia toimintapisteitä
tapahtumiin, vapaa-ajan ohjauspalveluja ja
mainostoimintaa. Tutustu sivuihin ja
monipuolisiin palveluihin.
Tapahtumat ovat yksi Mainos Sarion
toiminta-alueista. Erilaiset toimita pisteet
kuten pomppulinna tai nopeustutka antavat
vaihtelua, uutta tekemistä tapahtumiisi ja
myyntipäivä tempauksiin.

käy katsomassa meitä facebookissa
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Ohjaustoiminta
Kerhot, leirit ja erilaiset toiminnat.

Olen koulutukseltani Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja olen
toiminut ohjaajana monenlaisissa kerhoissa aivan
perhekerhosta ikäihmisten toiminta kerhoihin.
Minut voi tilata pitämään joko kokotoiminta kauden kestävää
kerhoa tai vaikka vain sijaiseksi yhdelle kerhokerralle. Toimin
myös mielelläni apuohjaajana jos järjestät vaikka retkeä ja
tarvitset lisää vastuu henkilöitä.
Minulla on voimassa oleva Ea 2, hygieniapassi.
Vahvuuksiini kuuluu monipuolinen toiminta, voin vetää niin
erilaisia liikunta, askartelu ja muita toiminta kerhoja tai
vaikka turina tuokioita ikä ihmisille.
Voit myös tilata minut pitämään erilaisen kerhokerran
ryhmällesi tai vaikka erilaisen liikuntatunnin oppilaillesi,
johon valmistelen osallistujat huomioiden ohjelman joka voi
kestää joko koko kerhokerran ajan tai vain olla yksi ohjelma
kerhokerrassanne.
Harrastuksiini kuuluu, musiikki itse soittaen ja laulaen,
erilaiset pallopelit esim. sähly ja luonnossa liikkuminen ja
retkeily.

Tapahtumiin ja juhliin.
Mainos Sariolta toimintapisteitä, äänentoistoa ja
tapahtumasuunnittelua tapahtumiisi.
Voit tilata joko yksittäisen toimintapisteen tai useamman
toimintapisteen tapahtuma kokonaisuuteesi.
Nyt uutuutena on nopeustutka johon pystyy osallistumaan
tarhaikäisestä vaariin asti. Pelin tarkoituksena on kokeilla
kuinka monta km/h pystyt joko heittämään, lyömään tai
potkaisemaan palloa. Tästä saa helposti leikkimielisen kisan
aikaiseksi vaikka niin että kovimman tuloksen saanut saa
palkinnoksi esim. tuotepaketin tai kaikki yli 80km/h heittäneet
saavat jonkinlaisen palkinnon.
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Tapahtumiin, juhliin, koulujen- ja

Pomppilinna/Puuha Parkki
Pomppulinna sopii mainiosti esim. lastenkutsuille, häihin
lapsille viihdykkeeksi ja erilaisiin tapahtumiin
vetonaulaksi lapsiperheille.
Puuha Parkki on kokonaisuus johon kuuluu mukaan
mm. keilat, teltat, frisbee golf ja muuta mukavaa
Vauhdikasta puuhaa perheen pienimmille!

Nopeustutka
Järjestätpä sitten urheilutapahtumaa tai vaikka liikkeesi
kampanja päivää nopeustutka antaa kaikenikäisten
kilpailuvietin viedä.
Nopeustutka soveltuu niin heiton, potkaistun kuin
mailalla lyödyn pallon nopeuden mittaamiseen.
Soveltuu tarhaikäisistä vaariin!

muiden kisapäivien iloiksi!

Äänentoisto
Kuuluuko? no nyt kuuluu!
Äänentoisto tapahtumiin ja juhliin käyttäjän
kanssa.
Juhlapuheen pitoon, musiikintoistamiseen ja
tapahtumien juontoon.

Tapahtumasuunnittelu
Mainos Sarion kanssa voit suunnitella yhdessä
tapahtuman.
Mainos Sariolta ideoita tapahtumiin ja käytännön
toteuttamista tapahtumiin ja tapahtumissa.
Tuon osaamiseni tapahtumien järjestämiseen.
Mainos Sario on ollut järjestämässä musiikki, urheilu
ja muita yleisö tapahtumia.

Mainostoiminta

Painotuotteet
Mainos Sariolta saat kätevästi ja
joustavasti esim. ohjelmalehtiset,
mainokset ja suurkuvatulosteet.

Nettisivu- ja mainossuunnittelu
Suunnittelen, toteutan ja ylläpidän erilaisia
nettisivu ratkaisuja. Mainos Sariolta saa
myös erilaisten mainosten, kylttien ja muun
mainonnan suunnittelua.
Mainos Sariolta edulliset henkilökortit
työporukalle.

Illuusioteatteri Taikavuoren näytökset

Mainos Sarion kautta voit järjestää reissun
illuusioiden ihmeelliseen maailmaan!
Nilsiässä sijaitseva Taikateatteri tarjoaa koko
perheelle elämyksen joka huomioi niin pienemmät
katsojat ja antaen samalla jännityksen
isommallekin katsojalle.
Sopii erityisen hyvin porukkaretkien kohokohdaksi,
esitys kestää noin 60 min joten päivää jää vielä
muillekin aktiviteeteille ja ruokailuille.
Teatterissa on 40 katsojapaikkaa + muutama
lisäpaikka.
Kansainvälisesti palkittu koko perheen
taikanäytös.
Taikateatterissa esiintyvät
kuuluisat Jorma ja Aino Airaksinen!

Lähde katsomaan ja koe tuhat ja yksi ihmettä.

Ota yhteyttä ja tehdään tapahtumista
ja mainonnastasi totta!
Yhteystiedot
Mainos Sario
Sari Ahonen
040 508 4321
mainossario@gmail.com
www.mainossario.com

Käyntiosoite:
Koulutie 1
73900 Rautavaara

seuraa meitä facebookissa!
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