Pro On Stage 9.11.2018 (-11.11.2018)

Anastacia

Pro On Stage –jäsentapahtuma on Ammattiliitto Pron yhdistyksille rakennettu huipputilaisuus, joka kokoaa yhteen suuren määrän liiton jäsenistöä,
Pron yhdistyksiä kuin myös koko Ammattiliitto Pron Edustajiston sekä hallituksen jäsenetkin yhdessä juhlistamaan ja palkitsemaan jäseniä sitoutumisesta Prohon ja sen toimintaan. Jäsentapahtumaa vietetään yhdessä
upeiden yhteistyökumppaneiden ja kutsuvieraiden kanssa. Loisteliaassa
jäsentapahtumassa nähdään niin kotimaisia huippuartisteja kuin myös ulkomaisiakin musiikkialan tähtiä! Lisäksi jäsentilaisuudessa esiintyy viihdealan taitureita, nähdään tuotelanseerauksia ja erilaisia kampanjoita.
Vierailla on jäsentapahtumassa mahdollisuus voittaa huikeita palkintoja
itselleen sekä yhdistyksilleen.
Pro On Stage –jäsentapahtuma on yllätyksellinen ja se
tarjoilee vierailleen elämyksellisen kokonaisuuden WAUtunteella. Pro On Stage –jäsentilaisuudet vuonna 2018 ja tulevaisuudessakin rakentuvat
vahvasti unohtumaton elämys- ja kokemus ajatuksen ympärille. Pro On Stage –
jäsentapahtuma tuleekin varmasti olemaan työpaikkojen, kaveripiirien, yhdistysten ja
liittojen positiivinen puheenaihe omassa kategoriassaan.

Tehdään hyvää yhdessä
Vuoden 2018 Pro On Stage –jäsentapahtuma kietoutuu vahvasti Nenäpäivä kampanjan
ympärille. Tapahtuman yhdeksi ohjelmaksi on varmistunut mukana olo Ylen TV1 Nenäpäivä lähetyksessä 9.11.2018. Suora tv-osuus Pro On Stage –jäsentapahtumasta on samalla Ammattiliitto Pron Nenäpäivä-keräyskampanjan huipennus, jossa esitellään tvkatsojille Pron keräystulos tuhansien Prolaisten kannustamana. Lisäksi Pro On Stage –
jäsentapahtumaa on mahdollista seurata suoraan ProTv, YouTube, Facebook ja Pro applikaatio -kanavissa. Tilaisuus rakentuu pääkaupunkiseudun yhdelle parhaimmista tapahtuma-areenoista, Vantaan Energia Areenalle.
Lisätietoa hinnoista ja muista järjestelyistä seuraavalla sivulla!

Paula Koivuniemi

Tervetuloa mukaan!

Lucky Hell

Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa (majoitus 9-11.11.2018)
Majoitus tapahtuu pääosin Break Sokos Hotel Flamingossa, joka on Pohjoismaiden
suurimmassa viihdekeskus Flamingossa sijaitseva elämyshotelli.

Aikataulu (meno):

Aikataulu (paluu):

Pe 9.11.2018 (IC22):
Oulu
08.37
Helsinki
14.44

Su 11.11.2018:
Helsinki
15.14
Oulu
20.54

Pron jäsenten hinnat (Oulu):
Hinnat:
Vain lippu
Lippu ja matkat
Lippu ja majoitus
Lippu, majoitus ja matkat

1HH

2HH

3HH

20,00 €
35,00 €
180,00 € 115,00 € 95,00 €
190,00 € 125,00 € 105,00 €

Jos matkustat muilta paikkakunnilta tilaisuuteen, niin olethan yhteydessä tämän linkin kautta Karoliina Reinikaiseen ja Henri Ukonahoon.
HUOM! Yhden hengen huoneita on rajoitetusti! Vain perustellusta syystä.
Tilaisuus on vain jäsenille!
Tänä vuonna Pro On Stage –tapahtuma korvaa perinteisen Levin syysretken. Itse tilaisuus on perjantaina, joten varaathan ko. päivän matkustamiseen. Viikonlopun vietämme pääkaupunkiseudulla vapaan ohjelman parissa. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina.
Pro On Stage –passiin (lippu) sisältyy juomia ja ruokailu itse tilaisuudessa.

Pro On Stageen ilmoittautuminen
Pro On Stageen ilmoittaudutaan tämän linkin kautta. Paikkoja rajoitettu määrä!
Muilla tavoilla ilmoittautumisia ei hyväksytä!
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.8.2018!

