HELDAGSMØDER
Møder, kurser & konferencer på La Oficina
Priserne er i danske kroner, ekskl. moms
Nedenstående priser er totalpriser som dækker lokaleleje og nævnte servering
Dagmøder for 2 – ca. 35 personer alle dage mellem 8.00 – 17.00. I weekender og
aftener for minimum 15 deltagere og helt op til ca. 80 deltagere.
Dagmødepris:
Pris pr. dag/person kr. 595,Flere end 24 deltagere: For deltager nr. 25 og derover nedsættes prisen pr. deltager.
Pris for deltager nr. 25+ er kr. 390,Ovennævnte priser er gældende ved min. 4 personer. Ved møder med færre deltagere
tillægges kr. 355 plus moms i lokaleleje pr. manglende deltager op til 4.
Lokale.
Vi råder over 7 dejlige mødelokaler i forskellige størrelser, og placerer vore gæster i lokaler
der passer til deltagerantal og mødeform.
Kortere møder og aftenmøder – se pdf. ”Halvdagsmøder” eller ”Lokaleleje”.
For rabatmuligheder – se side 2.
Dagmødepakken inkluderer:
Mødelokalet
Lokale til rådighed mellem 08.00 & 17.00, opstilling efter ønske,
assistance til opsætning af av-udstyr samt oprydning og rengøring af
mødelokalet.
AV udstyr
Flipover, projektor eller fladskærm samt lydanlæg.
Internet
Internet: 100/100/MB fibernet – trådløst i alle lokaler.
Servering
Hele dagen
Ved mødestart
12.00

14.00
17.00

Kaffe, the og isvand hele dagen med løbende opfyldning.
En croissant eller et stykke morgenbrød med smør, ost og syltetøj pr.
person.
Tapasbuffet serveret ved mødelokalet, en genstand (vand/øl/vin) pr.
deltager er inkluderet i prisen. Tapas serveres som buffet ved over 8
deltagere og ved mindre antal som lækre tapastallerkener.
Kage og frugt serveret i eller ved mødelokalet.
Mødeslut.

Serveringstidspunkterne er vejledende. Vi tilpasser tiderne efter jeres mødeprogram.
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Som supplement til dagspakkerne tilbyder vi følgende:
Priserne er i danske kroner, ekskl. moms
Udvidet morgenmad*
Frisk frugt
Nøddemix
Ekstra sodavand
Øl: Thy pilsner
Øl: #Ale16
Vin
Cava
Chips/ oliven

Pr. person/dag
Pr. person/dag
Pr. person/dag
Pr. flaske
Pr. flaske
Pr. flaske
Pr. flaske
Pr. flaske
Pr. person

kr. 55,- Inkl. frisk frugt dagen igennem.
kr. 25,kr. 32,kr. 20,kr. 24,kr. 28,kr. 130,kr. 160,kr. 20,-

*Med friskbagt brød, croissant, pølse, ost, et udvalg af syltetøj og juice samt frisk frugt
dagen igennem.
”Slut af pakke 1”
Inkl. rodfrugtechips, oliven, øl, vand, vin pr. deltager Kr. 65,”Slut af pakke 2”
Med sandwich i stedet for rodfrugtschips kr. 100,Gruppelokaler
Gruppelokaler til 4-6 personer kan tilbydes – pr. lokale kr. 675,Kontakt os, hvis du har andre ønsker.
Rabatmuligheder
Flere dage:
Weekendrabat:

5 % rabat ydes ved 2 eller flere sammenhængende hverdage.
15 % rabat på dagmødepakken ved booking lørdag eller søndag.
20 % rabat på dagmødepakken ved booking både lørdag søndag.

Kopi, print & scan priser, ekskl. moms
Kopi sort/ hvid, A4, pr. stk.
Kopi farve, A4, pr. stk.
Scan og send til e-mail pr. dokument/ e-mailadresse

kr. 1,25,kr. 2,50,kr. 8,00,-

Alle priser er ekskl. moms og gældende ved arrangementer med min. 4 deltagere.
Ved møder med færre deltagere tillægges kr. 355 i lokaleleje pr. manglende
deltager op til 4.
Betaling – afbestilling etc.
Betaling 8 dage netto. Faktura sendes umiddelbart efter mødeafholdelse.
Evt. afbestilling – ændring etc. Se vore generelle afbestillingsbetingelser via dette link: Priser
& betingelser
Alle priser er ekskl. moms
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