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WELCOME

VARM CHOKLAD, SMÖRGÅS OCH BULLE!

När ni vill att era deltagare ska känna sig som hemma fast ändå inte uppleva något annorlunda. Känslan vi ger är
avslappnat, skönt mysigt, roligt. Kanske vill ni bjuda in till en annorlunda konferens eller lära känna varandra på
ett väldig avslappnat sätt.

Slappa i sofforna och känn er som kids igen. Vi serverar en riktigt
mellis med varm choklad, limpsmörgåsar och nybakade kanelbullar.
(palmoljefritt såklart).

SÅ HÄR FUNKAR DET
1. Vi har inkluderat 7 SKÖNA 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
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LOKALEN FULL MED SPEL OCH SPÄNNING
Hej vinnarskallar och dåliga förlorare! Vi ställer upp en massa roliga
spel i lokalen! Pingisbord, spelmaskiner, fotbollsspel - you namet it.
Perfekt för pausen i konferensen eller som aktivitet i slutet på
konferensen och/eller innan middagen. Det här nu de verkligen
lär känna varandra.

CLARION HOTEL® ARLANDA AIRPORT
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KONFERENSAPP MED ALLT SOM DELTAGARNA
BEHÖVER VETA

SACCOSÄCKAR OCH SOFFOR I LOKALEN

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
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

När vi säger sitta skönt och avslappnat menar vi inte lite bättre stolar
(för det har vi också) Vi möblerar med saccosäcker, soffor, puffar.
Perfekt för kreativa möten eller möten där ni vill nå ett annat resultat
än vid bordet. Där stämningen och ett avslappnat mindset är viktigare
än allt annat.
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BRANDADE HOTELLTOFFLOR

TILL MIDDAGEN SERVERAS EN SHARING MENU

Vi tar fram sköna hotelltofflor till alla deltagare - tryckt med
företagets namn, citat, tema whatever you want. Kanske de är på hela
konferensen... kanske bara när de myser på hotellrummet och yes,
de följer med dem hem.

Mer avslappnad middag kan ni inte få. Här ställer vi mat och dryck på
borden. Bordet blir mötesplatsen och där restaurangen är som att äta
hemma. Vi presenterar menyförslag utifrån önskemål och syfte/tema.
Perfekt när ni vill lära känna varandra, prata med varandra kors och
tvärs över en god middag.
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VILL
NI GÖRA MER? VÄLJ TILL EN
VATTE
AVSLAPPNAD AKTIVITET

NFLASKA ELLER
POOLPARTY
CLARION
ARLANDAS
HONUNG
Vi har en utomhuspool,
ni har badsugna gäster.
Vi ordnar ett poolparty - just like home (or maybe not..) vid vår
poolterrass. Passar bäst på vår/sommar.

YOU FIX THE FOOD!

Vi välkomnar er in i vårt kök. Laga mat med våra kockar
och servera varandra olika rätter. Vi skräddarsyr
aktiviteten och menyn tillsammans med er.

TIPSRUNDA / QUIZ

Precis som på midsommar eller hos grannarna. Vi ordnar
en enkel men rolig aktivitet - med frågor som utgår från
er och ert tema. Passar vid pausen på konferensen eller
på kvällen.

KONTAKTA OSS

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

