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UUDET	
  MONIAISTILLISET	
  FUNKY-‐LIPUT	
  JOULUMARKKINOILLE	
  
Innovaation	
  tuloksena	
  syntyi	
  elämyksellinen	
  tapa	
  hankkia	
  tapahtumalippu	
  lahjaksi	
  	
  
Funky	
  Elephant	
  -‐festivaalia	
  ja	
  Funky	
  Awards	
  -‐palkintogaalaa	
  järjestävän	
  Funky	
  
Amigosin	
  ja	
  suomalaisen	
  mobiilisovellus	
  Gisgesin	
  yhdessä	
  innovoimat	
  moniaistilliset	
  
joululippupaketit	
  ovat	
  uudenlainen	
  elämyksellinen	
  palvelutuote.	
  Mukaan	
  on	
  lipun	
  
ohella	
  paketoitu	
  yllätykseksi	
  laadukasta	
  luomuraakasuklaata	
  ja	
  kupillinen	
  kuumaa.	
  
Tuotepaketit	
  tulevat	
  myyntiin	
  Gisgesin	
  kautta	
  torstaina	
  17.12.	
  klo	
  9.	
  
	
  
Gisgesin	
  avulla	
  ihmiset	
  voivat	
  yllättää	
  toisiaan	
  ostamalla	
  erilaisia	
  ruoka-‐	
  tai	
  juomatuotteita	
  ja	
  
lähettämällä	
  niiden	
  yhteydessä	
  henkilökohtaisen	
  viestin,	
  joka	
  aktivoituu	
  puhelimessa	
  lahjaa	
  
nauttiessa.	
  Se	
  on	
  maailman	
  ensimmäinen	
  mobiilisovellus,	
  joka	
  luo	
  digiviesteistä	
  elämyksellisiä	
  
makuseikkailuita.	
  Palvelu	
  toimii	
  tällä	
  hetkellä	
  Helsingissä	
  ja	
  laajenee	
  vuoden	
  2016	
  aikana	
  muihin	
  
Suomen	
  kaupunkeihin	
  ja	
  ulkomaille.	
  	
  
Tuore	
  yhteistyö	
  tuo	
  nyt	
  ensimmäistä	
  kertaa	
  yleisön	
  saataville	
  uudenlaiset	
  moniaistilliset	
  
lippupaketit.	
  Ne	
  sisältävät	
  ns.	
  early	
  bird	
  -‐hintaisen	
  Funky	
  Elephant	
  -‐festivaalipassin	
  tai	
  Funky	
  
Awards	
  -‐gaalalipun	
  rinnalla	
  helsinkiläisen	
  Goodio-‐suklaabrändin	
  korkealaatuista	
  
luomuraakasuklaata	
  sekä	
  aromikkaan	
  kupillisen	
  kahvia	
  tai	
  teetä	
  Kaffecentralenin	
  myymälä-‐
kahvilassa	
  Fredrikinkadulla,	
  Helsingissä.	
  	
  
-‐	
  Tapahtumamme	
  ja	
  erityisesti	
  Funky	
  Elephant	
  -‐festivaali	
  perustuvat	
  vahvan	
  
rytmimusiikkipitoisuuden,	
  poikkitaiteellisuuden	
  ja	
  monikulttuurisuuden	
  ohella	
  erityisesti	
  
elämyksellisyyteen.	
  Haluamme	
  nyt	
  tarjota	
  Gisgesin	
  kautta	
  mahdollisuuden	
  yllätykselliseen	
  ja	
  
mieleenpainuvaan	
  elämykseen	
  jo	
  lahjalipun	
  saamisesta	
  alkaen,	
  kertoo	
  Funky	
  Amigos	
  ry:n	
  
operatiivinen	
  suunnittelija	
  Joonas	
  Kervinen	
  yhteistyön	
  taustoista.	
  
Gisgesin	
  voi	
  asentaa	
  ilmaiseksi	
  Android-‐	
  ja	
  iPhone-‐älypuhelimiin	
  sovelluskaupoista	
  tai	
  osoitteesta	
  
www.gisges.com.	
  Windows-‐puhelimilla	
  yllätyslahjan	
  voi	
  vain	
  lunastaa	
  selaimen	
  kautta.	
  
	
  
Funky	
  Elephant	
  -‐festivaali	
  adoptoi	
  elefanttivauvan	
  Keniasta	
  
Funky	
  Elephant	
  -‐festivaali	
  on	
  adoptoinut	
  joulukuussa	
  uhanalaisen	
  ja	
  orvoksi	
  jääneen	
  Ngilai-‐
elefantinpoikasen	
  Keniasta	
  The	
  David	
  Sheldrick	
  Wildlife	
  Trust	
  -‐säätiön	
  kautta,	
  ja	
  osa	
  
joululippupakettien	
  tuloista	
  tullaan	
  ohjaamaan	
  suoraan	
  Ngilain	
  suojelukuluihin.	
  Ngilain	
  kuulumisia	
  
voi	
  seurata	
  Funky	
  Amigosin	
  Facebook	
  sivuilla,	
  ja	
  elefantinpoikanen	
  seikkailee	
  myös	
  graafisena	
  
maskottina	
  tapahtuman	
  markkinointimateriaaleissa.	
  

	
  

	
  
Moniaistilliset	
  joululippupaketit	
  myynnissä	
  loppiaiseen	
  saakka	
  
Moniaistillisen	
  Funky	
  Elephant	
  -‐lippupaketin	
  hinta	
  Gisges-‐sovelluksen	
  kautta	
  on	
  	
  
	
  
37	
  euroa	
  ja	
  siihen	
  sisältyvä	
  festivaalipassi	
  oikeuttaa	
  sisäänkäyntiin	
  molempina	
  
	
  viikonloppuiltoina	
  8.‒9.4.2016	
  festivaalin	
  päätapahtumassa	
  The	
  Circus	
  -‐tapahtumakeskuksessa	
  Helsingissä.	
  
Festivaalin	
  ensimmäiset	
  artistikiinnitykset	
  julkaistaan	
  tammikuussa.	
  	
  
Myös	
  perinteisiä	
  Funky	
  Elephant	
  -‐festivaalipasseja	
  voi	
  valtakunnallisesti	
  ostaa	
  Lippupalvelusta	
  loppiaiseen	
  6.1.2016	
  
saakka	
  alennetulla	
  early	
  bird	
  -‐hinnalla	
  30	
  €	
  /	
  kpl	
  (+	
  Lippupalvelun	
  toimituskulut).	
  www.lippupalvelu.fi	
  
Funky	
  Awards	
  -‐gaalan	
  osalta	
  moniaistillinen	
  lippupaketti	
  maksaa	
  Gisgesistä	
  ostettuna	
  23	
  euroa	
  (sis.	
  ovipalvelumaksu).	
  	
  
	
  

Funky	
  Awards	
  -‐gaala	
  30.1.2016	
  Ravintola	
  Pressassa	
  
Kotimaisen	
  rytmimusiikin	
  parhaimmistoa	
  palkitseva	
  perinteikäs	
  Funky	
  Awards	
  -‐gaala	
  järjestetään	
  lauantaina	
  30.1.2016	
  
helsinkiläisessä	
  Ravintola	
  Pressassa.	
  Tapahtumassa	
  esiintyvät	
  Reino	
  Nordin,	
  Laineen	
  Kasperi	
  &	
  Palava	
  Kaupunki,	
  The	
  
Blassics	
  ja	
  DJ	
  Jazz-‐O.	
  Yleisöäänestys	
  käynnistyy	
  5.1.2016	
  osoitteessa	
  www.funkyamigos.fi.	
  
Tavalliset	
  Funky	
  Awards	
  -‐liput	
  ovat	
  myynnissä	
  17.12.2015	
  alkaen	
  Lippupisteessä	
  16	
  euron	
  ennakkomyyntihinnalla,	
  
joka	
  sisältää	
  myös	
  Pressan	
  ovipalvelumaksun.	
  www.lippu.fi	
  
	
  
Katso	
  myös:	
  
Funky	
  Amigosin	
  facebook-‐sivut:	
  	
  
www.facebook.com/Funky-‐Amigos-‐275870972151.	
  
Video	
  Ngilai-‐elefantinpoikasen	
  pelastusoperaatiosta:	
  
www.youtube.com/watch?v=dtLgMR_IT2M	
  
Helsinkiläisen	
  Goodio-‐suklaamerkin	
  kotisivut:	
  
www.goodio.fi	
  
Kaffecentralenin	
  myymälä-‐kahvilan	
  www-‐sivut:	
  
www.kaffecentralen.com	
  

	
  
Lisätiedot:	
  
Sami	
  Mannerheimo,	
  Funky	
  Amigos	
  ry:n	
  puheenjohtaja	
  
sami@funkyamigos.fi	
  /	
  +358	
  50	
  4400	
  209	
  
Wintom	
  Zecarias,	
  Gisgesin	
  kaupallinen	
  johtaja	
  ja	
  perustaja	
  
wintom@gisges.com	
  /	
  +358	
  44	
  349	
  6227	
  
www.funkyamigos.fi	
  
www.gisges.com	
  

