
OPISKELIJA-ASIAMIESEDUT
Opiskelija-asiamies on Oulun kaupunginteatteri Oy:n kanta-asiakas ja  
hänellä on oikeus alla mainittuihin etuihin.

1. LIPPUTARJOUKSET
Opiskelija-asiamiehelle ilmoitetaan aina ensimmäisenä mahdollisista  
lipputarjouksista ja etuhintajaksoista.

2. TILAISUUDET
Opiskelija-asiamies saa kutsun teatterin järjestämiin asiamiestilaisuuksiin,  
lehdistötilaisuuksiin, taiteilijatapaamisiin ja muihin kanta-asiakkaille  
räätälöityihin erityistapahtumiin ja tapahtumiin.

3. ETUOSTO-OIKEUS
Opiskelija-asiamiehellä on etuosto-oikeus tuleviin esityksiin.  
Ilmoitamme tulevien esitysten etuosto-oikeudesta asiamiehille  
ennen valtakunnallisen myynnin avaamista.

4. HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
Teatterin asiakkuustiimi auttaa kaikessa teatterin lipunmyyntiin  
ja varauksiin liittyvissä asioissa. Asiakkuusvastaavamme ovat  
Sari Kokkonen p. 050 389 1341, Jaana Suominen p. 050 389 1342,  
Kati Syrjäpalo p. 050 316 6530 ja Kristiina Vaali p. 050 389 1340.

5. TEATTERIMATKAT
Järjestämme säännöllisesti retkiä muihin teattereihin. Opiskelija-asiamiehillä on  
mahdollista osallistua retkille. Retkiohjelmaan kuuluu aina taiteilijatapaamisia ja  
muita isäntäteatterin järjestämiä yllätyksiä.

6. TEATTERIASIAMIESKORTTI
Asiamies saa käyttöönsä teatteriasiamieskortin, joka sisältää asiakasnumeron. 
Asiakasnumero tulee aina mainita lipputilausta tehdessä.  
Asiakasnumero kerryttää bonusta, ja kertyneistä bonuksista palkitaan 
syysnäytäntökauden opiskelija-asiamiestilaisuudessa.
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5–9 myytyä lippua:   
10–19 myytyä lippua:   
20–29 myytyä lippua: 
30–39 myytyä lippua: 
40–49 myytyä lippua: 
Yli 50 myytyä lippua: 

1 ilmainen kutsuvieraslippu
2 ilmaista kutsuvieraslippua 
3 ilmaista kutsuvieraslippua 
4 ilmaista kutsuvieraslippua 
5 ilmaista kutsuvieraslippua 
6 ilmaista kutsuvieraslippua 

Teatteriasiamiestoiminta perustuu aktiivisuuteen. Status säilyy, jos asiamies  
tuo näytäntökauden aikana (1.8.–31.7.) 50 toteutunutta lippuostoa.

ASIAMIESALENNUSTA EI VOI YHDISTÄÄ MUIHIN  
ALENNUKSIIN TAI TARJOUKSIIN.

7. ENNAKKOESITYKSET
Opiskelija-asiamiehet saavat kaksi vapaalippua ennakkoesityksiin.

8. TOIMI SUOSITTELIJANA
Suosittele asiamiestoimintaa myös muille. Jos hankit uuden, aktiivisen asiamiehen 
verkostoomme, palkitsemme siitä.

9. LIPPUPALKINNOT
Yli 10 hengen ryhmästä myönnetään kaksi ilmaista lippua.
Asiamies saa maksuttomia kutsuvieraslippuja suhteessa myymiinsä lippuihin:
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