Konferera över dagen
på Louis De Geer!
Hel- och halvdagspaket för alla smaker

Att lämna kontorets vanliga väggar är ofta bra, om man vill tänka lite andra
tankar än man brukar. Men inte behöver man åka långt för det! Har du provat
att ta semester i din egen stad någon gång? Det är faktiskt helt underbart, i
alla fall i Norrköping. Samma sak fungerar fint med möten och konferenser på gångavstånd eller en kort resa med buss eller bil kan du kliva ur ”det gamla
vanliga”. Att ha dagkonferens som inresande fungerar också fint! Vi ordnar
bra och prisvärt boende till er, så kan ni i lugn och ro åka hem dagen efter,
eller varför inte upptäcka Norrköping?
Hos oss känner man sig inte som hemma. Inte behöver man ställa in koppen
i diskmaskinen, plocka undan eller värma matlåda. Nej, man får ett avbrott i
vardagen av att bli servad, uppleva något nytt och känna sig lite bortskämd.
Sedan ligger våra lokaler i en av Sveriges vackraste miljöer, om vi får säga
det själva.
Hos oss kan ni fokusera till hundra procent på agendan eller uppgiften. Likaså
om flera grupper ska sammanstråla, är det smidigt att mötas på neutral mark,
där ingen behöver lägga tid på värdskapet. Att vara värd - se till att både tekniken funkar, möblerna står i rätt formation och lunchen är framdukad på rätt
tid och assistera med saker som utskrifter och bokningar - det är vår specialitet.
Att sitta i konferens kräver ork, och det får man genom att vi hela dagen servar med kaffe, fikabröd, lunch - ja, ni bestämmer helt och hållet. Vill ni runda
av med lite nöje tillsammans så varför inte boka en provning i champagnebaren eller äta middag med underhållning i exempelvis Bistron, med utsikt över
vattenfallen. Ni hittar våra färdiga paket på sidorna som följer, enkelt med fasta
priser som gör det lätt att välja och vägledning i vad som brukar uppskattas.

I paketen ingår konferenslokal. Exempel på dessa
är rummen i Vingen 1-8, med en härlig samlingsyta som ni ser på bilden, men även Hemerycksalen
för 200 personer. Beroende på hur många ni är,
kommer ni överrens om lämplig lokal och vad ni
behöver för teknik.
Nedan följer exempel på teknik som ingår.
Vingen 1-8
Tillgång till konferenstekniker vid konferensstart
Konferensansvarig behjälplig under mötesdagen
Filmduk, blädderblock och whiteboard
Storbild/dataprojektor
Hemerycksalen
Tillgång till konferenstekniker vid konferensstart
Konferensansvarig behjälplig under mötesdagen
Ljudanläggning inkl. trådlös mikrofon
Fast belysning
Filmduk och whiteboard
Dataprojektor

Hos oss tänker vi klimatsmart och vill att maten ska ge en bra magkänsla
utifrån både kvalitet och produktionssätt. Därför jobbar vi med svenskt kött, och
helst närproducerat från våra samarbetspartners i det bördiga Östergötland.
Vi är också medlemmar i Regional matkultur, serverar bara fairtrademärkt och
ekologiskt kaffe och tar vårt bröd från ett lokalt bageri. Vi har kolsyrat vatten i
stationer och fyller vattenflaskor i dem, för att minska miljöpåverkan.
Mjölken kommer från Sänkdalens gård, och är faktiskt en restprodukt från deras glasstillverkning. När man tar grädden till glassen, blir det en mellanmjölk
kvar, som packas på flaskor på gården ute på Vikbolandet, och sedan levereras till butiker i området, och till oss! Bilden är just från Sänkdalens gård. På
vintern när det inte finns bete går korna i lösdrift och äter ensilage.
Luncherna komponeras av vår köksmästare beroende på säsongens råvaror
och hur den passar ihop med övriga måltider.

Så till våra paket, döpta efter stämmor* då vi är ett konserthus!
Bas och Sopran, och så Alt som är en hälsokick. Alla går att få
som hel- och halvdagspaket. Angivna priser gäller vid bokning för
minst 15 personer och är exklusive moms.
*Stämmorna är bas, baryton, tenor, alt, mezzosopran och sopran

Bas
Skärpa hela förmiddagen
Förmiddagsfika med:
• Kaffe/te
• Fruktkorg
• Nybakat bröd med olika pålägg, t ex basturökt skinka,
rökt korv, färskost, Boxholmsost & grönsaker
Lunch:
Dagens konferenslunch med
• Förrättsallad
• Varmrätt
• Kolsyrat vatten
• Kaffe & chokladbit
Eftermiddagens ”pick me up”
• Kaffe/the
• Fikabröd tex. bulle, muffins, kondiskaka
Pris:
Heldag 449:Halvdag 329:-

Sopran
En stunds njutning och energipåfyllning
Förmiddagsfika med:
• Kaffe/te
• Färskpressad juice eller vitaminshot
• Fruktkorg
• Torkad frukt & nötter
• Nybakat bröd med olika pålägg t ex skaldjursröra,
lufttorkad skinka, brie, marmelad & grönsaker
Lunch:
Dagens affärslunch med
• Förrätt
• Varmrätt
• Kolsyrat vatten
• Kaffe & chokladtryffel
Vår variant på Afternoon tea
Kaffe/the
Buffé med:
• Croissant
• Färskost
• Marmelad
• Dagens bakverk/dessert tex. paj, pannacotta, tarte
• Fruktsallad
• Småkakor
• Godis
Pris:
Heldag 599:Halvdag 429:-

Alt - hälsokicken
Förmiddagens kick!
Förmiddagsfika med:
• Kaffe/the
• Youghurtshot
• Torkad frukt & nötter
• Grönsakstavar med tomat & avocadosalasa
• Rågknäcke
• Keso
• Rökt skinka
Lunch
Hälsosam och närproducerad lunchbuffé varierad efter säsong
Stor sallads/grönsaksbuffé med:
• Syrade och naturella grönsaker
• Surdegsbröd
• Hummus och tapenade
• Två varmrätter varav den ena alltid är vegetarisk
• Kolsyrat vatten
• Kaffe med en bit 70% choklad
Eftermiddagens kick!
• Kaffe/the
• Rawfoodbollar/bars
• Bärshot
• Fruktsallad/färsk frukt
Pris:
Heldag 549:Halvdag 399:-

Varmt välkomna till oss! Och som ett sista tips, ta till lite tid
och lägg in en promenad under dagen. Lokalerna ligger mitt
i det vackra Industrilandskapet. Kanske en walk and talk för
att bearbeta något ni diskuterat tidigare på dagen?

