
2022 JÄÄKIEKON MM-KISAT

Suomi isännöi 13.-29.5.2022 miesten jääkiekon MM-kisoja. 
Ottelut pelataan Tampereella sekä Helsingissä, ja Leijonien 
kotikenttänä toimii uusi Tampereen Kansi Arena. Tutustu 
VIP-paketteihimme ja varmista itsellesi paikka vuoden 2022 
kuumimpaan urheilutapahtumaan!

KOE KISAHUUMA VIP-VIERAANA!



Hinnat 
Alkusarja, Suomen ottelut   550 €
Puolivälierät, kaksi ottelua    790 €
Semifinaalit, kaksi ottelua   890 €
Pronssi- ja finaaliottelut     1290 €
Hinta per henkilö, hintoihin lisätään arvonlisävero  

VIP MIRACLE CLUB
VIP Miracle Club palvelee VIP-asiakkaita tapahtumien keskiössä  
Tampereen areenalla, jossa parhaat katsomopaikat viimeistelevät  
otteluelämyksen. Nauti seurueesi kanssa uuden areenan loistavista  
puitteista ja erinomaisesta palvelusta ennen ottelutapahtumaa,  
erätauoilla sekä ottelun jälkeen. VIP-henkilökuntamme ottaa teidät  
vastaan ja varmistaa onnistuneen otteluillan.

VIP MIRACLE CLUB -paketti sisältää
•  Premium-liput parhailta paikoilta alakatsomon keskiosasta
• Korkeatasoisen buffet-illallisen ennen ottelutapahtumaa
•  Oman, nimetyn pöydän seurueellenne ennen peliä, erätauoille 

sekä hetkeksi myös jälkipeleihin
•  Teemallista ohjelmaa ja ennakkotunnelmia tulevasta ottelusta 

asiantuntijavierailta
•  Ottelulahjana Suomen pelipaita sekä VIP-tunniste kaikille 

seurueen jäsenille

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018



Hinnat
Alkusarja, Suomen ottelut  2 200 € /pöytä
Puolivälierät, kaksi ottelua  3 160 € /pöytä
Semifinaalit, kaksi ottelua  3 560 € /pöytä
Pronssi- ja finaaliottelut  5 160 € /pöytä
Hinta neljälle henkilölle, hintoihin lisätään arvonlisävero  

VIP MIRACLE GAME
VIP Miracle Game palvelee VIP-asiakkaita ensiluokkaisessa katsomo- 
ravintolassa Tampereen areenalla. Katsomoravintola tarjoaa seuru- 
eellesi mahdollisuuden uppoutua ottelun tapahtumiin samalla, kun  
nautitte herkullisesta kolmen ruokalajin illallisesta. Jokaisesta  
ravintolan pöydästä on suora näkymä jäälle. VIP-henkilökuntamme  
ottaa teidät vastaan ja varmistaa onnistuneen otteluillan.  
Tämä VIP-ilta tulee olemaan ikimuistoinen!

VIP MIRACLE GAME -paketti sisältää
•  Maksimissaan neljän hengen seurueelle oman nimetyn  
pöydän, josta loistava näkymä suoraan kentälle

•  Herkullisen pöytiin tarjoillun menun
•  Ottelulahjana Suomen pelipaita sekä VIP-tunniste  

kaikille seurueen jäsenille

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018



VIP SALUD
Tämä VIP-tilaisuus järjestetään ravintola Saludissa Tampereen  
keskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä areenasta. Tilaisuudessa  
voit nauttia laadukkaasta palvelusta ja valmistautua otteluiltaan  
seurueesi kanssa jääkiekon huippuasiantuntijoiden johdattelemana. 
VIP-henkilökuntamme ottaa teidät vastaan ja varmistaa onnistuneen  
otteluillan sekä sen, että jokainen seurueen jäsen on hallilla  
ottelun alkaessa! 

VIP SALUD -paketti sisältää
•  Premium-liput parhailta paikoilta alakatsomon keskiosasta
•  Laadukkaan a’la carte -menun
•  Teemallista ohjelmaa ja ottelun ennakkotunnelmia  

asiantuntijoiden johdolla
•  Ottelulahjana Suomen pelipaita sekä  

VIP-tunniste kaikille seurueen jäsenille

Hinnat 
Alkusarja, Suomen ottelut   550 €
Puolivälierät, kaksi ottelua    790 €
Semifinaalit, kaksi ottelua   890 €
Pronssi- ja finaaliottelut     1290 €
Hinta per henkilö, hintoihin lisätään arvonlisävero  

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018



Hinnat
Alkusarja, Suomen ottelut 320 €   
Hinta per henkilö, hintoihin lisätään arvonlisävero 

VIP CITY
VIP City palvelee asiakkaita ravintola Tillikassa Tampereen  
keskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä uudesta areenasta.  
Tämä VIP-tilaisuus tarjoaa seurueellesi mahdollisuuden uppoutua  
ottelun ennakkotunnelmiin jääkiekon asiantuntijoiden kanssa  
maittavien tarjoilujen ja loistavan tunnelman äärellä. VIP- 
henkilökuntamme ottaa teidät vastaan ja varmistaa onnistuneen  
otteluillan sekä sen, että jokainen seurueen jäsen on hallilla  
ottelun alkaessa! 

VIP CITY -paketti sisältää
•  Liput parhailta paikoilta yläkatsomon keskiosasta
•  Laadukkaan buffet-illallisen
•  Teemallista ohjelmaa ja ottelun ennakkotunnelmia  

asiantuntijoiden johdolla
•  Ottelulahjan ja VIP-tunnisteen

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018



AITIOT
Etsitkö täydellistä jääkiekkoelämystä MM-kisoihin? Silloin valintasi 
on yksityisaitio. Tyylikkäät ja huippumodernit aitiot tarjoavat 
seurueellenne ainutlaatuisen kiekkoelämyksen. Tampereen uuden areenan 
aitiot ovat suunniteltu 15 hengelle, ja aitiovieraat voivat nauttia 
ottelusta sekä aition sisällä että sen katsomopaikoilta. Tee illasta 
ikimuistoinen ja viimeistele se räätälöidyillä ruoka- ja juoma-
tarjoiluilla, autamme mielellämme aitioelämyksen suunnittelussa!

Alkusarjan aitiopaketit alkaen 7500€, sisältäen pääsyliput
Jatkosarjan otteluiden aitiopaketit alkaen 11 000€ 
Jokainen paketti räätälöidään yksilöllisesti.

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018



2022 JÄÄKIEKON MM-KISAT
VIP-hinnasto

    VIP Miracle Club VIP Miracle Game VIP Salud  VIP City

Pe  13.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

La  14.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

Ma  16.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

Ke  18.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

Pe  20.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

La  21.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

Ti 24.5. Suomen alkusarjan ottelu 550 € +alv/hlö 2200 € +alv/4 hlöä 550 € +alv/hlö 320 € +alv/hlö

To 26.5. Puolivälierät, kaksi ottelua 790 € +alv/hlö 3160 € +alv/4 hlöä 790 € +alv/hlö

La  28.5. Semifinaalit, kaksi ottelua 890 € +alv/hlö 3560 € +alv/4 hlöä 890 € +alv/hlö

Su  29.5. Pronssi- ja finaaliottelu             1290 € +alv/hlö 5160 € +alv/4 hlöä       1290 € +alv/hlö

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Loppuunvara
ttu

Tiedustelut ja tilaukset: Heidi Åkerlund, 
heidi.akerlund@2022.iihfworlds.com, +358 45 652 8018


