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BÖRJESON EVENT 

 Okt 

2014 
Stockholm mm 
Balingsholm Huddinge 
Ulfsunda slott Bromma 

Lovik Lidingö 
Engsholms slott Mörkö 

Nova Park Knivsta 
Clarion Hotel Sign 

Vår Gård Salsjöbaden 
Grand Hotel Saltsjöbaden 

Djurönäset Värmdö 
Runö Gård Åkersberga 

Aronsborg Bålsta 
Skåvsjöholm Åkersberga 

Säby Säteri Ingarö 
Norra Latin CCC 
Södertuna Slott  

Johannesbergs Slott 
 

Malmö/Skåne 
Bjärsjölagårds slott Vollsjö 

The Lodge Genarp 
Fulltofta Slottssal Hörby 

Falsterbo Kursgård 
Gästis Skanör 

Norregård Falsterbo 
Spelabäcken Skanör 

AF Borgen Lund 
Bäckaskogs slott Kristianstad 
Margretetorps Gästis Båstad 

Skansen Båstad 
Dannegården Trelleborg 

Frostavallen Höör 
 

Göteborg/Småland 
Chalmers Konferens 
Clarion Hotel Post 

Gothia Towers 
Slussens Pensionat Orust 
Nääs Fabriker Tollered 

Vann Brastad  
Scandic Crown 

Toftaholm Herrgård Lagan 
Gränsö Slott Västervik 
Gyllene Uttern Gränna 

Hooks Herrgård 
Stenungsbaden 

Heden Hotel & Konf 
 

Välkommen att boka 
VINTER/VÅR 

 

Ring eller maila för 
förfrågan av ditt Event   

Janne & The Crew 
  

    

  

Inspiration till möten 
 

Hösten är här och nu fokuserar vi 
på bokningar av konferenser,  
invigningar, kick-off, kundträffar, 
fest och andra slags möten under 
vinter/vår säsongen. 
 
Här är några av alla de konferens-
ställen och lokaliteter vi bokat och 
har samarbetat med genom åren.  
 
Vi har behållit en del info om andra 
pärlor för oss själva för att 
presentera för er vid personlig 
kontakt. 
 
Vi försöker hela tiden vara up-to-
date och ha färsk info om resp. 
ställe. Service, personal, mat, 
upplevelser, teknik och aktiviteter 
håller alltid mycket hög nivå 
 
Spännande och vackra miljöer 
erbjuder vi till dig men också mer 
tuffa och ruffa lokaler med 
annorlunda bra design och 
ljussättning där det går att köra in 
bilar för visning t.ex. 
 
En del ligger ute på landet i sköna 
lantliga eller havsnära miljöer och 
en andra har cityläge. Gemensamt 
är att de ligger nära en flygplats 
eller andra bra kommunikationer. 
 
Vi hjälper dig hela vägen från A-Ö 
med fri bokning. 
 
Aktiviteter, teambuilding: att göra 
saker tillsammans stärker gemen-
skapen i gruppen 
 
Talare/föreläsare bokar vi till dig så 
att du kan förmedla rätt budskap 
 
Sist men inte minst är festen en stor 
del av arrangemanget, ev. artister 
och teknik diskuterar vi gärna med 
dig, våra leverantörer är vår styrka 
 
Varmt Välkommen !  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miljöer 
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