Pakketilbud på curling og istid til bedrifter!
Jar Isforum ble tatt i bruk høsten
2013. Arenaen har ishockey hall
og curling hall.
Sosiale arrangementer av ulike
størrelser (lag, bedrifter,
ansatte, private).
Kafé/restaurant, treningslokaler, møterom og
selskapslokaler

En curlingpakke inneholder følgende:
• Kort introduksjon
• Totalt opp til 32 spillere/ansatte samtidig.
• Hele arrangementet tar ca. 2 timer inkl. en
miniturnering.
• Ønsker du noen av våre landslagsspillere til å
instruere, så ordner vi det.
• Kombinér gjerne med et innledende møte og
en avsluttende middag i våre lokaler.

For at Jar Idrettslag i tiden
fremover skal kunne tilby et
godt curling- og ishockeytilbud
er vi helt avhengig av din støtte
– kjøp en profileringspakke og gi
dine ansatte mulighet til å gå på
skøyter eller spille curling før
neste OL 

Kjøp en pakke og bruk arenaen til:
• Arrangementer rettet mot egne ansatte
• Generell relasjonsbygger-arena med
samarbeidspartnere
• Tilgang til ishockey- og curlingfasiliteter
• Arena for sosiale begivenheter, ansatte,
barnebursdager og selskaper, jubiléer etc.
• Møter av intern og ekstern karakter

Det beste og nyeste curlingtilbudet for Oslo og Akerhus, Buskerud, Asker og Bærum

Pakketilbud med curling og istid til bedrifter
Gullpakken
2 valgfrie timer i ishallen for ansatte og / eller familier med for eksempel barn
4 valgfrie curling-arrangementer med opptil 32 personer
Profilering, ett felt på vegg (eksklusiv produksjon)
Logo på hjemmeside
Kr. 50.000,- (Verdi kr.73.800,-)

Sølvpakken
2 valgfrie timer i ishallen for ansatte og / eller familier med for eksempel barn
2 valgfrie curling-arrangementer med opptil 32 personer
Profilering, ett felt på vegg (eksklusiv produksjon)
Logo på hjemmeside
Kr. 30.000,- (Verdi kr.45.800,-)

Bronsepakken
1 valgfri time i ishallen for ansatte og / eller familier med for eksempel
barn 1 valgfritt curling-arrangement med opptil 32 personer
Profilering i hallen (eksklusiv produksjon)
Kr. 15.000,- (Verdi kr.20.400,-)

Kun profilering (årlig)
Vegg i hallene kr.15 000,- pr felt (650 x 150 cm)
Vant ishall kr.10.000,- pr felt (240cm x 94,5 cm)
Andre flater fra kr.5000,I tillegg kommer produksjonskostnader av profilering.
Bruk av pakkene gjelder ut sesongen (til sommeren)
Se www.jarisforum.no for mer informasjon og priser.

