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PROJEKTLEDARE SOM ÄR MED FRÅN 
BÖRJAN TILL SLUT

Förutom att det är er projektledare som planerar er konferens/event så 
har ni en ansvarig från oss på plats hela tiden. För att ni ska känna er 
trygga och kunna slappna av hela dagen och kvällen. Projektledaren 
hänvisar, öppnar dörrar, svarar på frågor - helt enkelt finns där för er. 
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RÖDA MATTAN OCH EN FOTOVÄGG

Vi rullar ut röda mattan och ställer upp en fotovägg där en fotograf
står och tar bilder på deltagarna - självklart kommer de levererade till 
er alt visas dagen efter om ni är kvar på konferens. 

När ni vill att era deltagare ska känna sig som stjärnor på röda mattan. Vi ger dem en gala-feeling och 
bekräfteslen att de är värdefulla och värda att skämmas bort. Kanske ska ni fira eller kicka igång året och vill 
höja era deltagare till skyarna. 

SÅ HÄR FUNKAR DET
1. Vi har inkluderat 7 LYXIGA ACTIONS som ingår i paketet. Priser får ni vid förfrågan.
 
2. Ni kan lägga till mer och fler actions/aktiviteter om ni vill från sidan: ADD ON



KONFERENSAPP MED ALLT SOM DELTAGARNA 
BEHÖVER VETA

Deltagarna får all information kring konferensen på ett och
samma ställe! 

FÖR DELTAGAREN:

• Anmälan till konferensen  
• Program
• Menyer
• Deltagarlista 
• Info om hotellet, hitta hit m.m. 
• Utvärdering av konferensen / Frågeformulär 
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LUNCH + FÖR- OCH EFTERMIDDAGSFIKA MED 
EXTRA ALLT 

När vi säger ”Some extra” så menar vi det verkligen extra gott med 
något för alla smaker. 

På förmiddaggen serversa smörgås, croissanter, brownie, smoothie, 
yoghurt, kaffe/te. 

Lunchen är en vällagad varmrätt med säsongens smaker. Ingår alltid 
fräsch och god sallad, nybakat bröd, vatten, kaffe/te samt minidessert.

På eftermiddage plockar ni vad ni vill från ett bord med energishot, 
fruktsallad, hembakade kakor, bakverk, honungskesella, minidesserter, 
kaffe/te.

Allt vi serverar är palmoljefritt och hembakat i vårt egna bageri. 

 

Konferensappen var ett bra verktyg att
använda då vi var 900 personer på vårt event - 
vi slapp massvis med mail och frågor och kunde 

istället hänvisa till appen.

Den minskade vår administration och
gjorde det enkelt för deltagarna att hitta
information. Anmälsfunktionen var en hit!

Casino Cosmopol, april 2017
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CHAMPAGNE OCH CAVIAR INNAN MIDDAG

Innan middagen / festen börjar serveras ördrink servera som 
verkligen smakar lyx. Champagne och caviar. Platsen bestämmer 
ni men tänk en plats med levande ljus, levande musik och living 
people - drinking Champagne
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FYRARÄTTERS MIDDAG MED EXKLUSIVA VINER

Tillsammans med vår kökschef tar vi fram fyra lyxiga rätter för just er 
middag, för ert syfte eller tema. Vad som är lyxigt för er bestämmer ni 
och vi presenterar förslag. 

PROVSMAKNING OCH FÖRMÖTE
När ni valt meny bjuder vi in er till en provsmakning för att ni helt ska 
känna er säkra med ert val. Där träffar ni Daniel, vår bankettchef som 
även presenterar passande dryckespaket. 
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VIP: PICCOLO & PRALINER PÅ 
HOTELLRUMMET TILL ALLA DELTAGARE

På varje hotellrum väntar en överraskning. För att varje deltagare 
ska känna hur viktig hen är för er. En piccolo/alkoholfri dryck och 
hemmagjorda chokladpraliner med ett fint vipkort. Surprise!
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VATTE
NFLASKA ELLER
CLARION ARLANDAS HONUNG

VILL NI GÖRA MER? VÄLJ TILL EN LYXIG
ACTION ELLER AKTIVITET

IT’S ALWAYS COFFEE TIME!
En finkaffe på morgonen eller i pausen på konferensen? 
Lyxa till det med egen barista i eller utanför lokalen. 
Kanske med egna kaffemuggar? 

STYLE ME
Hår, massage, naglar, make-up, styling. Det finns inget lyxigare än 
att bara få sitta ner och bli fixad inför middag/fest. Skäm bort 
deltagarna med en fixarhörna i lokal. You are so worth it!

LET ME ENTERTAIN YOU!
Energipaus, mingel, grupparbeten - allt till skön livemusik i Airstrip 
eller utanför lokal. Play that music!

 FEEL GOOD 
Ibland är det lilla sköna detaljern den stora skillnaden från en 
vanlig konferens till en lyxigare. Handkräm, hårspray, handdukar, 
ansiktsspray m.m. Finns i badrummet när deltagarna tar en paus. 
Med ett message -  you are worth it.



KONTAKTA OSS 
conference.cl.arlanda@choice.se eller 08-444 18 10 


