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TARINA



MANU EVENTS
2018

 n 4 miljoonan euron liikevaihto
 7 kohdetta eri puolilla Turkua
 n 50 työntekijää
 n 1,000 tapahtumaa vuodessa
 Yksityinen omistus



Monipuolinen lounasravintola
 Kokoustiloja 10-258 hlö
 Iltajuhlat 20-600 hlö
 Aamiaistilaisuudet

BIOCITY 
2013



TRIVIUMCITY
2014
 Lounasravintola
 Aamiaistilaisuudet 20-60 hlö
 Kokoustila 2-14 hlö



UITTAMO
PAVILJONKI
2015
Merellinen kesäravintola huikealla
näköalalla:
 Vappu ja äitienpäivä
 Perhejuhlat
 Rapujuhlat
 Yritysjuhlat
 30-800 hlö



ELECTROCITY
2016
Monipuolinen lounasravintola
 Kokoustiloja 2-50 hlö
 Iltajuhlat 20-200 hlö
 Aamiaistilaisuudet
 Pieniä kokoustiloja alk.    

20€/hlö



AKATEMITALON
JUHLASALI
2018
Suomen kaunein juhlatila!
 Häät ja perhejuhlat
 Yritysjuhlat
 Joululounaat
 Messut

40-300 hlö
Omat tarjoilut saa tuoda



Kalaravintola historiallisessa
miljöössä:
 Lounas 10.30-14.00
 Illalliset 16.00-23.00
 3 kabinettia (10, 20 ja 20 hlö)
 Club Bassi pe ja la iltaisin klo 

20.00-04.00

RAVINTOLA
BASSI 2018



 Juhlat- ja yritystapahtumat 
min. 50 hlö

 Palvelemme myös Vierailu- ja 
innovaatiokeskus Jokeen 
Kupittaalla

MAUNO 
CATERING



UPEAT JUHLA- JA
SAUNATILAT



MAUNO
SKY
• Upeat saunat ja porealtaat

kaupungin kattojen yllä!
• 10-30 hlön porukoille
• Myös kokouskäyttöön
• Omat tarjoilut saa tuoda



MAUNO
CIRCUS
• Upeat saunat ja porealtaat

kaupungin kattojen yllä!
• 20-50 hlön porukoille
• Myös kokouskäyttöön
• Omat tarjoilut saa tuoda



USKOMME
NÄIHIN

 Yrittäjävetoisuus
 Hyvät liikepaikat
 Uudistetut tilat
 Itse tehty, maukas ruoka
 Iloinen palveluasenne
 Halu kasvaa ja kehittyä
 Hyvät asiakassuhteet
 Helppo ostaa



Aloitimme 
2013
- Oma tarina
- Urheiluseurat markkinoinnin 

kärkenä => Näkyvyyden 
hakeminen ja brändimielikuvan 
positiointi

- Yhteistyö seurojen kanssa => 
yhteistyö seurojen 
yhteistyökumppaneiden kanssa

- Omistajuus ja hallitustyö
- Edustusjoukkueet (B2B- yhteistyö)



Jääkiekko

- TUTO Hockey Oy:n 
pääyhteistyökumppani ja omistaja 
sekä hallitystyö => Näkyvyyttä sekä 
B2B yritykset kohderyhmänä

- Pelaajaruokailut, tiloja, tarjoiluita, 
B2B- liidejä

- HC TPS yhteistyö => Näkyvyys, B2B 
tilaisuuksia

- Yhteiset tilaisuudet



Jalkapallo

FC TPS jalkapallo sekä TPS 
juniorijalkapallo => Näkyvyyttä, B2B 
kumppaneita sekä myyntiyhteistyötä

- Pelaajaruokailut, tapahtumia, 
myynnillisiä tilaisuuksia, TYKY- päiviä

FC INTER => Näkyvyyttä, B2B 
tilaisuuksia

- Yhteisiä tilaisuuksia



Salibandy

TPS Salibandy => Näkyvyyttä
- Pelaajaruokailut, yhteisiä 

tilaisuuksia, VIP ruokailut
FBC Salibandy = Näkyvyyttä
- Pelaajaruokailut, somenäkyvyys, 
yhteisiä tilaisuuksia



Koripallo

URA Basket koripalloliigaan
- Pääyhteistyökumppani => 

Näkyvyttä ja uusia B2B kontakteja
- VIP- ruokailut sekä palloiluhallin

alkoholimyynti, yhteisiä 
asiakastilaisuuksia, 
pelaajaruokailut



Yksilö-
urheilijat
Uinti: ÅSK:n hallituksen jäsen ja Hilla
Kortetjärven yhteistyökumppani
- Somenäkyvyys, promootiotöitä, 
uimakouluja asiakkaille ja 
henkilökunnalle
- Monipuolisesti mahdollistetaan Hillan 

uintiurheilu mm. ruokailut, varusteet, 
fysioterapia, auto, työpaikka yms.

=> Yksilöurheilussa ei ole 
kyseainoastaan menestyksestä vaan 
yksittäisten  ihmisten tavoitteiden 
tukemisesta!!



MANU EVENTS 
Urheilussa vahvasti mukana!

KIITOS KUN KUUNTELIT!


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	UITTAMO�PAVILJONKI�2015
	Dia numero 7
	AKATEMITALON�JUHLASALI 2018
	RAVINTOLA�BASSI 2018
	MAUNO CATERING
	UPEAT JUHLA- JA�SAUNATILAT 
	MAUNO�SKY
	MAUNO�CIRCUS
	USKOMME�NÄIHIN
	Aloitimme 2013
	Jääkiekko
	Jalkapallo
	Salibandy
	Koripallo
	Yksilö-�urheilijat
	Dia numero 21

