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Satakunnan Tapahtumakesäinfo-tapahtuma 15.2.2022
Nelonen Media Live

Sukupolvirajoja rikkova Iskelmä Festivaali on koko vuoden
odotetuin tapahtuma, joka juhlitaan sekä Himoksella että

Porissa. Perinteinen Iskelmä Himos rikkoo kävijäennätyksiä
vuosi toisensa perään myyden karavaani- ja mökkimajoitukset
loppuun alta aikayksikön.

Iskelmä Festivaali – Rohkeasti aikuiseen makuun.

Porissa ensi kerran 2021 järjestetty sisarfestivaali otettiin
upeasti vastaan. Nyt pääsemme uudelleen järjestämän Poriin
tätä loistavaa tapahtumaa. Iskelmä Festivaaleille saavutaan
nauttimaan unohtumattomasta tunnelmasta, sykähdyttävistä
hetkistä ja kotimaisista huippuartisteista. Täällä Iskelmä radio,

artistit ja yleisö ovat yhtä perhettä, tämä on kesän paras
tapahtuma.
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Kirjurinluoto Arena, PORI
10 000 kävijää (2021)
K-18
•

Ajankohta
• 1.-2.7.2022
• Kaksipäiväinen festivaali
• Karavaanialue avataan 30.6.2022

•

Loppuunmyyty tapahtuma 2021

•

Tapahtuma on K18

•

Tapahtuman kävijämäärätavoite 10 000-14 000 kävijää
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Tapahtuma-alue
Iskelmä Festivaali Pori vietetään Porin kauniissa Kirjurinluodossa. Alueen vehreys ja upeat
puistoalueet tarjoavat viihdyttävän miljöön kesän parhaalle tapahtumalle suoraan Porin
sykkeessä. Palvelut koostuvat rentouttavasta hyvästä tunnelmasta, kestosuosikeista,
laadukkaalla ja ammattitaitoisella palvelulla höystettynä. Tänne tullaan viettämään sitä parasta
kesäpäivää!
Festarialueen viereen rakentuu myös karavaani- ja leirintäalue, jossa yövyt alle 500 metrin
päässä festarin päälavasta.

Kirjurinluotoon saavutaan karavaanilla sekä omalla tai sovitulla autokyydillä. Paikalle pääsee
kätevästi myös julkisella liikenteellä, niin bussilla kuin junallakin. Tapahtuma-alue sijaitsee
kävelyetäisyydellä Porin keskustasta.

Sijainti

Kirjurinluoto Arena, Pori

VIP-alue

Kapasiteetti 500 hlö/päivä

Etäisyydet

Porin matkakeskus 2,2km, keskustan palveluista alle 5min
kävelymatka

Majoitus

Tapahtuman oma karavaani- ja leirintäalue

Ruokaa, juomaa & VIP
Festivaalikävijöitä alueella palvelee laaja ruokamaailma
ja useat anniskelu- ja kumppanipisteet.
Festivaalin viihtyisällä VIP-alueella pääsee nauttimaan
hyvästä näkymästä suoraan päälavalle rennosti istuskellen
tai iloisesti tanssien. VIP-palvelut tarjoavat ennen kaikkea
laadukkaan festivaalikokemuksen ammattitaitoisen
palvelun parissa. VIP-alueella viihtyvät sekä
yritysasiakkaat että rentoutumista ja
helppoutta arvostavat karavaanarit.

OHJELMA
1.-2.7.2022
Ohjelma täydentyy vielä kevättalven aikana.

Pe 1.7.

La 2.7.
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Jonne Aaron
Dingo
Jukka Poika

BtoB-yhteistyökumppanit
Iskelmä Festivaali on sukupolvien väliset rajat ylittävä
hyvän fiiliksen tapahtuma. Täällä iskelmämusiikki, artistit ja
yleisö ovat yhtä suurta perhettä, johon
toivotetaan lämpimästi myös brändit mukaan.

Iskelmä Festivaali sopiikin täydellisesti brändeille, jotka:
• Kuuluvat jokapäiväiseen arkeen
• Mielletään investoinniksi omaan hyvinvointiin
• Arvostavat helppoutta ja mukavuutta
Iskelmä Festivaalit ovat osa Sanoma Mediaa. Yhdistämällä tapahtumakumppanuuteen
myös muita Sanoman medioita, luot kumppanuudesta kokonaisvaltaisen kampanjan,
joka todella puhuttelee tätä jengiä!
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Millaisia kumppaneita Iskelmä
Festivaaliin?
• Haemme yritysyhteistyökumppaneita tapahtuma-alueelle
sekä kaupungille
• Yhteistyömahdollisuus seuroille ja yhdistyksille
tapahtumassa. Tarjolla tehtäviä laidasta laitaan
rannekkeenvaihdosta, leirinnästä, festarialueen rakennusja purkutöihin.
• Catering palvelut
• Haemme oheisohjelmien tarjoajia tapahtuman aikana niin
festivaalialueelle kuin karavaani- ja leirintäalueelle.
• Yhteydenotot:
Krista Heinonen
krista.heinonen@nelonenmedia.fi
p.+358 40 778 2222

Iskelmä Festivaali – Pori 1.-2.7.2022
Kesän paras tapahtuma!

