FALSTERBO ROOM SERVICE
Möte mitt i showen

Välkomna till Falsterbos första Show med Room Service
Vi har märkt ett ökat intresse för att kunna samlas till en konferens,
ett seminarium eller ett mindre jobbmöte under Falsterbo Horse Show veckan.
Inte minst bland alla er som redan finns på plats som partners och utställare.
Detta kan vi hjälpa er med så att ni kan kombinera nytta med nöje
i början och mitten av veckan.

Ett tillfälle att hinna med det som annars inte hinns med
Ni kanske vill bjuda kunder på en kombination av konferens och ridsport.
Ni kanske vill ha ett eget internt planeringsmöte när alla
ändå är på plats, ni kanske vill bjuda in föreläsare, presentera nya produkter –
eller bara ta chansen att komma samman och diskutera framtida satsningar.

Är ni bara två, inga problem.
Är ni 500, inga problem det heller.
Vår största permanenta lokal är Paviljongen på dressyrläktaren, perfekt för en
sammankomst med föreläsningar och presentationer. Ni kan också hyra hela eller
delar av det stora VIP-tältet eller något av våra mindre rum.
Vi hjälper er så att allt blir som ni vill ha det. I paketet ingår entré, lokal 1/2 dag,
lunch och kaffe till alla deltagare.

Mat, dryck & aktiviteter
av högsta klass
Vi samarbetar med Falsterbo Catering som
varje år får ta emot beröm för maten under
Falsterbo Horse Show.
Vill ni lägga till någon extra aktivitet så hjälper vi
er med det också. Vi kan arrangera en guidad
tur ”bakom kulisserna” med besök i de stora
stallarna och möten med tävlingarnas profiler,
med föredrag om ridsportens historia, eller
något annat ämne som intresserar er.
Välkomna att höra av er – idén fick vi från er
som redan visat intresse för den här
möjligheten, så vänta inte för länge om ni
känner för att kunna samlas för er själva
under en dag.

Ni är mitt i Showen. Men för er själva.
Möjligheterna är många att för en dag få tillgång till eget utrymme skilt
från Showen, trots att ni befinner er mitt i den.
Vi tar hand om alla detaljer så att ni får en dag som alla deltagare blir
nöjda med. I paketet ingår förmiddagskaffe, lunch och
eftermiddagskaffe. Vill ni avsluta med mingel och lite
festligheter ordnar vi det också.
Vad ni än önskar er finns vi på plats för att ger er den service ni behöver.

Dressyrpaviljongen
Vår största permanenta lokal som rymmer upp till 95 personer.
Här sitter ni avskilt samtidigt som ni har stora fönsterytor ut mot de inledande
tävlingarna på Dressyrarenan. En ljus och luftig lokal som vi kan inreda som ni
vill, med biosittning eller med småbord, vad som passar er bäst.
Kostnad: 615:- per deltagare ex moms.

VIP-tältet
Här är möjligheterna oändliga. Ni kan välja att boka hela tältet med plats för
500 personer. Men vi kan också dela upp tältet i minde utrymmen. Flera
företag kan också samsas under samma tak, utan att ni stör varandra.
Som namnet VIP antyder är det en dressad miljö som bidrar till en mer
exklusiv upplevelse.
Kostnad: 615:- per deltagare ex. moms.

De små rummen
Vi hyr ut ett antal mindre rum för möten mellan 2 till 16 personer.
Ni kan välja att äta lunch i den stora restaurangen i närheten.
Lokalhyra halv dag: 1000 kr ex. moms.

Preliminärboka redan nu
Hör av er och diskutera med oss om ni är intresserade. Ni kan göra en
preliminär bokning så kan vi tillsammans gå igenom era önskemål. Ni når oss
enklast på info@falsterbohorseshow.com

