Uutiskirje 20. joulukuuta 2018

”

Matkalla ympäri vuoden”

SF-Caravan ry astuu uuteen vuoteen uusin ilmein. Hämeenlinnalaisen mainostoimisto Precis Oy:n suunnittelema uusi
visuaalinen ilme näkyy niin jäsenkorteissa, kirjelomakkeissa kuin sähköisissä kanavissakin. Perinteisen vankkurilogon
lisäksi tullaan markkinointitunnuksena käyttämään tekstimuotoista SF-Caravan –tunnusta asiayhteydestä riippuen.
Liikutaan matkailuajoneuvoillamme "Matkalla ympäri vuoden" -teeman mukaisesti tämäkin talvi, ja tuodaan samalla
harrastuksemme monipuolisuutta ja ympärivuotisuutta hienosti esille.

Liiton toimisto suljettu 24.12.-4.1.

SF-Caravan ry:n toimisto Hämeenlinnan Viipurintiellä on suljettu joulusta loppiaiseen saakka. Palvelemme jälleen
normaalisti maanantaista 7. tammikuuta lähtien kello 9-15.
Tammikuu on messukuu
Caravan Show, Turun Messukeskus 11.-13.1.2019

Matkailuvuosi 2019 avataan Caravan Show –messutapahtumalla Turussa 11.-13. tammikuuta. Caravan Show:n
asiaohjelmasta vastaa SF-Caravan ry, jonka asiantuntijat sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijat tarjoavat tuhdin
tietopaketin matkailuun, turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyen. Luento-ohjelman löydät täältä.
Messukeskuksen ovet aukeavat perjantaina kello 9:30. Caravan Show:n avaa valtiovarainministeri Petteri Orpo
kello 10 alkavassa avajaistilaisuudessa. Avajaisissa palkitaan Vuoden Caravan-alueet, Vuoden Karavaanari ja
Vuoden Yhdistys vuosimallia 2018.

Caravan-lehden ja SF-Caravanin osasto C2 palvelee messuilla perjantaina ja lauantaina kello 10-18 sekä
sunnuntaina kello 10-16. Tule tapaamaan SF-Caravanin asiantuntijoita ja hoitamaan jäsenasioita. Ennakkolipun
ostajana saat kolmen euron alennuksen messulipusta, kun ostat sen Turun Messukeskuksen lippukaupasta
10.1.2019 mennessä.
SF-Caravan Turku ry järjestää perinteiseen tapaan Caravan Show 2019 –treffit Turun Messukeskuksen ympärillä.

Caravan 2019 Messukeskus, Helsinki 18.-20.1.2019
Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana messuilla osastolla 3a1. Helsingin Caravan-messut ovat avoinna
perjantaina kello 12-19, lauantaina ja sunnuntaina kello 10-18. Samaan aikaan järjestettäviin Matkamessuihin pääsee
tutustumaan samalla lipulla.
Caravan 2019 -messut tarjoaa SF-Caravanin jäsenille sisäänpääsylipusta neljän euron alennuksen (normaalihinta
19 €). Etu on henkilökohtainen. Alennuksen saa yhdestä aikuisten pääsylipusta sisäänkäynniltä ostettaessa,
voimassaolevaa jäsenkorttia näyttäen. Samalla lipulla voi tutustua myös Matka 2019 -messuihin. Etua ei voi yhdistää
muihin etuihin.

Yhteistyössä
PopMasterilta karaoke- ja dj-palvelut uudenvuodenpirskeisiin
Popmaster Oy on maamme johtavia karaoke- ja dj-palvelujen tarjoajia. Juhlapaketin ostavat SF-Caravanin jäsenet
saavat 100 euron arvosta vapaavalintaisia lisävarusteita tilaukseen mukaan (mm. diskovaloja, lisäkaiuttimia,
suurempia videonäyttöjä, savukoneita).
Palvelu räätälöidään itselle ja omaan tilaisuuteen sopivaksi osoitteessa www.popmaster.fi.

Varaustiedustelun yhteydessä kohtaan ”lisätietoja” laitetaan maininta SF-Caravanin jäsenyydestä ja jäsennumero.
Varauksen vahvistuksen yhteydessä jäsenetu huomioidaan lopullista hintaa määriteltäessä.
Lue lisää =>

