Saura Ohjelmapalvelu Oy – kolmen tuotteen mutkaton kokonaisuus,
joka kustomoi tarjoilut asiakkaan toiveiden sekä budjetin mukaisesti
– vähän erilaisen ja vähän enemmän.
Valitsemalla koko tilaisuuden “yhdeltä lautaselta” säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
catering • musiikki • grafiikka
Saura Catering
valmistaa etnisellä tvistillä höystetyt maukkaat ja näyttävät herkut, jotka jättävät mieleen
makujäljen. Sauralaiset ovat kiertäneet maailmaa metsästääkseen maailman parhaat eri
kulttuurien kypsyttämät reseptit ja tehneet työtä sopivien makujen yhdistelmät löytääkseen.
Ruokailijalle jää tehtäväksi nauttia.
Saurassa taittuu raaka-aineet mm. seuraaviksi herkuiksi: poke, sushi, gyoza, sashimi,
baklava, taboulleh, edamame, gaspacho, kimchi, cheviche, guacamole, kofta.
Valmistamme myös helpommin lausuttavat herkut, kuten salaatit, kakut ja voileipäkakut.
Sydäntämme lähellä ovat Aasian ja Lähi-Idän maut sekä VEGAANImenut.
Ajatuksenamme on, että myös pienellä budjetilla on mahdollisuus hyvään,
raaka-aineista valmistettuun ruokaan. Räätälöimme budjettiin sopivan menun.
Saura Musiikki
Sauraan valikoituneiden artistien välittämää musiikkia voi kuvata tunteeksi,
joka työntyy ihon alle ja jää sinne värisemään vielä musiikin loputtua.
Saura Grafiikka
Graafisessa suunnittelussa noudatamme ideologiaa “pieni on isoa” ja
“vähemmän on enemmän”. Riisumme pois ylimääräisen, jotta olennainen
nousee sille kuuluvaan arvoon.
Toimipaikkamme on Helsingin Kalasatamassa, mistä vastavalmistetut ruoat kulkeutuvat
kätevästi eri puolille Etelä-Suomea parinsadan kilometrin säteelle Helsingistä.
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Buffet- ja menutarjonta:

Suomalainen cocktailmenu
Sormipala-cocktailmenu (sormiruokaa)
Tapasmenu (espanjalais-suomalainen)
Italialainen cocktailmenu (anti pasto)
Salaattibuffet
Vietnamilainen buffet
Lähi-itä buffet (meze)
Aasialainen buffet
Japanilainen buffet (sushi)
Mexicolainen buffet
Poket, chevichet
Suklaalähde
Hedelmä-/marjatornit
Vegaanibuffet
Vohvelibaari

Folk- ja maailmanmusiikkiartistit

Ashimba Trio - afrikkalais-suomalainen jazzahtava folk
Niillas Holmberg & Roope Mäenpää Duo - saamelainen folkrock
Niillas Kvarteahtta - folkrock (Niillas, Roope, Teho Majamäki, Linda Fredriksson)
No One´s Land - suomalais-balkanilainen roots- folk- ja mustalaismusiikki
Philomela - kuoro, moderni suomalainen folk
Tuuletar - vocal folk hop
Tipsy Gipsy - suomalais-balkanilainen mustalaismusiikki, Värttinän laulajat
Tuuterin Tyttäret - kansanmusiikki, kannel & vocal trio
Tuomas Rounakari - shamaaniviulisti
Suden Aika - vocal trio
Karoliina Kantelinen - etno music solo

Jazz- ja popartistit

Rinne & Majamäki duo - meditatiivinen jazz
Mantel & Kantelinen - etninen jazz (Sveitsi-Suomi)
Iida Repo - jazzlaulu
Wade Mikkola - jazz
Aino Elina - itsenäinen taidepop
Metsäpeura - trubaduuri
Lumottu Apina - tanssipop
Philomela - kuoro, pop
Grex Musicus - kuoro, pop
Shalla Lalla - vokaaliyhtye, suomipop
Sekunti - vokaaliyhtye, suomipop
OuTo projekti - cover pop duo

Kuoro- ja vokaalimusiikki sekä klassinen musiikki

Philomela - kuoro, pop, folk, klassinen
Grex Musicus - kuoro, pop, folk, klassinen
NoMe - jousikvartetti, klassinen, pop
Shalla Lalla - vokaaliyhtye, suomipop
Sekunti - vokaaliyhtye, suomipop
Tuuletar - folk hop, beatbox
Suden Aika - folktrio
Tuuterin tyttäret - folktrio

ERIKOISUUKSIA
Käytössä jopa 100 laulajaa
Laulavat tarjoilijat
Flashmob-yllätys vieraille
Laulava kunniakuja
Yleisön ympärille tehtävä surround sound esitys

Graafinen suunnittelu

Julisteet
nettisivut
menut
levynkannet
käsiohjelmat
valokuvaus
kielenhuolto
mainoslakanat
brändinhallinta
jälkimarkkinointi
käyntikortit, logot
lehtimainokset
esitteet, flyerit
nettibannerit
videoeditointi
sosiaalinen media
vuosikertomukset, kirjat
messuosastot, tapahtumamarkkinointi

Toivon, että palvelumme sopivat tilaisuuteenne ja
voimme tavata keskustellaksemme asiasta lisää.

Toivottavasti esittelyni miellyttää ja johtaa
kanssanne yhteistyöhön.

Parhain terveisin Johanna
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