Esiintymispalveluiden esittely
Yksityistilaisuudet (alle 30 henkiloa)
Vesiesiintyminen
Vieta unohtumattomat merenneitojuhlat!
Vesiesiintyminen sisaltaa uimista, sukeltelua ja vesileikkeja Merenneito Nerissan kanssa.
Merenneito Nerissa opettaa vieraille merenneitotemppuja vedessa, kuten kuplasuukkoja, voltteja ja
kasillaseisontaa. Nerissa kertoilee myos ihania tarinoita merenneidoista ja tutustuttaa sinut
merenneitojen omaan kieleen, merlantiin, jota Nerissa puhuu myos veden alla. Nerissalla on
mukanaan myos oma simpukkapuhelimensa, josta vieraat voivat kuunnella Jaameren kohinaa, seka
aarrearkku, joka on taynna ihania simpukoita ja maagisia kivia merenpohjasta, ja josta jokainen
vieras saa muiston mukaansa. Rohkeimmat paasevat myos kokeilemaan, miten lujaa paasee
merenneidon reppuselkakyydissa! Nerissan kanssa on mahdollista ottaa myos kuvia
yksityiskayttoon.
Vesiesiintymisen voi toteuttaa missa tahansa altaassa, missa vesi on tarpeeksi lamminta
merenneidon oleskeluun. Varmistathan, etta muuta kuin yksityista allasta kaytettaessa altaan
omistaja sallii altaaseensa vesiesiintyjan.
Esiintyminen kuivalla maalla
Yllatysesiintyja juhlissasi tai odotettu vierailija synttarisankarin olohuoneeseen?
Merenneito Nerissa kertoilee jannittavia tarinoita merenneidoista, seka sipaisee jokaisen vieraan
poskipaille hitusen taikakimalletta ja otsalle kimaltelevan timantin. Vieraat voivat opetella, kuinka
merenneitojen omaa kielta puhutaan ja kokeilla, milta oikean merenneidon pyrston pinta tuntuu.
Myos kaikenlainen yksityiskayttoon tarkoitettu kuvaaminen on sallittua.
Merenneidon lahjat yksityistilaisuuksiin
Merenneito Nerissa voi tuoda mukanaan kauniit pienet lahjapussukat jokaiselle vieraalle, jotka han
voi vesiesiintymisessa sukeltaa vieraille altaanpohjasta. Lahjapussissa on kaunis kasintehty
kaulakoru, eli korussa on joko merihevonen, meritahti tai delfiini ja kaunis helmi. Lahjapussin voi
toki ostaa lahjaksi myos itse synttarisankarille.
On myos mahdollista tilata aito Nerissan kasintekema tiara tai ihana korusetti lahjaksi
synttarisankarille. Myos nama merenneito voi vesiesiintymisessa sukeltaa altaan pohjasta, silla seka
tiarat etta korut kestavat myos vetta.
Kaikki esiintymishinnat sisaltavat tayden paketin vesi-/kuivaesiintymisen (kaytettavat kielet seka
englanti etta suomi, jonkin verran myos ruotsi seka muutamia lauseita jopa venajaksi ja islanniksi),
vakuutetun, sukellusturvallisuusluokitetun vesiesiintyjan, merenneidon asusteet ja merenneidon
pyrston(josta takuu etta valmistukseen kaytetty dragon skin-platinasilikoni on taysin
allergisoimatonta, ihmisille ja vedelle turvallista materiaalia, josta ei myoskaan liukene veteen
mitaan), seka asujenvaihtoihin kuluvat ajat ennen ja jalkeen esiintymisten (joita varten asiakkaan on
varattava merenneidolle riittavat tilat puoleksi tunniksi seka ennen etta jalkeen esiintymisten).

Yleisotilaisuudet (yli 30 henkiloa)
Merenneito on ihastuttava esiintyja suurelle yleisolle ja loistava vetonaula tapahtumaan, kukapa ei
haluaisi edes kerran elamassaan tavata ihkaoikeaa merenneitoa? Seka esiintymisajat etta -paikat
ovat taysin asiakkaan toiveiden mukaan raataloitavissa.
Vesiesiintyminen
Milta tuntuisi uiskennella ihan oikean merenneidon kanssa ja milta oikea merenneidon pyrsto oikein
tuntuukaan? Ikimuistoinen ja mukaansatempaavan satumainen kokemus, joka on suunnattu
erityisesti lapsille. Merenneito Nerissan mukana paasee leikkimaan vedessa, kuulemaan tarinoita
merenneidoista, opettelemaan oikean merenneidon kanssa merenneitojen omaa kielta, kaikenlaisia
sukeltelutaitoja ja temppuja, ja rohkeimmat paasevat jopa merenneidon reppuselkakyytiin! Nerissa
tuo mukanaan myos suuren simpukkapuhelimensa, josta voi kuunnella Jaameren kohinaa, seka
oman aarrearkkunsa taynna ihania simpukoita ja maagisia kivia, joista jokainen vieras saa muiston
kotiinviemisiksi.
Vesiesiintyminen sisaltaa tilanteista riippuen kaikenlaista aktiivista vuorovaikutusta lasten
kanssa, esimerkiksi;
• kuplasuukkojen ja kuplarenkaiden puhaltelun opettelua
• merenneitotemppuja, kuten kasillaseisontaa, jaloilla parskintaa ja jopa voltteja
• tarinoita merenneidoista
• merenneitojen oman kielen opettelua, myos pinnan alla
• Kaikenlaisia vesileikkeja
• kyyteja merenneidon selassa

Huomioitavaa!
Merenneito on osallistuu tapahtumaan esiintyjan ominaisuudessa, eika pysty esiintyessaan huolehtimaan
muiden kuin itsensa turvallisuudesta. Jokaiseen yleisotilaisuuteen on yleison maarasta riippuen varattava
vahintaan yksi turvallisuudesta vastaava hengenpelastaja/turvahenkilo. Alle 12-vuotiaat ja uimataidottomat
saavat osallistua tapahtumaan vain huoltajansa valvonnassa. Merenneito opettaa merenneitotaitoja vain
leikkimielisesti, eika naihin taitoihin tule suhtautua uimaopetuksen tavoin.

Esiintyminen kuivalla maalla/promoesiintyminen
Halusitpa kiinnittaa asiakkaidesi huomion juuri oman yrityksesi pisteeseen messuilla, saada
yrityksesi logon nakyviin sosiaalisen median kuvajaoissa tai saada vieraasi pokerryksiin
ihastuksesta yrityksesi juhlissa tai tapahtumassa, on aito merenneito varma tapa saavuttaa tuo
kaikki. Merenneito voi istuskella omassa, verkoin ja simpukoin somistetussa nurkkauksessaan tai
tapahtuman keskipisteena, kujerrella ja kertoilla tarinoita vieraillesi ja poseerata kuvissa. Mikapa
estaa sijoittamasta merenneitoa vaikkapa nayteikkunaasi, vain mielikuvituksesi on rajana!

Hinnat sisältävät vakuutetun ja sukellusturvallisuusluokitetun vesiesiintyjän, merenneidon
asusteet sekä pyrston, asujenvaihdon (n. puoli tuntia) ennen ja jälkeen tapahtuman, sekä
promokuvan käytettäväksi merenneitotapahtuman etukäteismarkkinointiin enintään kolmen
viikon ajaksi.

Muut palvelut
Kasvomaalaus
Oli tapahtumasi sitten iso tai pieni, niin kasvomaalaus sopii sinne vetonaulaksi takuuvarmasti.
Kasvomaalauksia toteuttava hahmo voi olla esimerkiksi keijukainen suippoine korvineen ja
siipineen, merirosvotar tai maalailija ihan itsenaan. Myos muut hahmot ovat taysin neuvoteltavissa.
Kasvomaalaus toteutetaan Grimasin kasvomaskeilla, ja maskirepertuaarista loytyvat kaikki
Grimasin varivalikoiman varit, lisaksi myos helmiaisvarit. Varit ovat taysin hypoallergeenisia ja
jopa gluteenittomia. Valikoimaan kuuluu myos erilaisia ihotimantteja seka -kimalteita. Mukana
myos kaikki tarvittavat muut maskeerausvalineet. Maalauksia voi toteuttaa ihan improvisoiden
toiveiden mukaan, tai lapsi voi valita haluamansa valmiista kuvista, joita on n. 10 sivun verran, niin
pojille kuin tytoillekin. Normaaliin pienen/vain toisen puolen kasvomaalaukseen aikaa kuluu pari
minuuttia, ja vaativampiin koko kasvojen maalauksiin 5-10 min.
Kasvomaalausnurkka on todella helppo toteuttaa, siihen ei tarvita kuin pieni poytätila ja
kaksi tuolia!

Mainoskampanjat
Mielikuvissa merenneito edustaa niin mystisyytta, lapsuuden satuja, kuin myos puhdasta luontoa ja
sen rikasta elaimistoakin. Esimerkiksi edella mainituista asioista on helppoa luoda mielenkiintoiset
olosuhteet kuvauksille tai markkinointikampanjalle.
Ota rohkeasti yhteytta, niin suunnitellaan yhdessa, miten merenneitomme voisi esiintya
kampanjassasi kaikista mieleenpainuvimmalla tavalla.

