LOKALELEJE
Møder, kurser & konferencer på La Oficina
Priserne er i danske kroner, ekskl. moms
Priserne er gældende i alm. åbningstid 08:00-18:00 på hverdage, medmindre andet er
anført. Priserne er gældende for lokaleleje og isvand, - for priser på yderligere servering se
pdf. ”Mad og drikke m.m. - prisliste”.
Internet: 100/100Mb fibernet, trådløst i alle lokaler, er inkluderet i prisen.
AV udstyr: Flipover samt projektor eller fladskærm er inkluderet i prisen.
Vores lokaler lejes kun ud med servering af vores faste personale.
Der tages forbehold for trykfejl.
SMÅ MØDELOKALER 2-4 PERSONER
Vælg mellem coaching lokale med lille bord og 2 lænestole eller mødelokale med mødebord
og plads til 4-6 personer.
I lokalerne findes trådløst internet samt mulighed for whiteboardtavle, fladskærm og flipover.
Brug af dette er inkluderet i prisen.
Coaching lokale m. 2 lænestole og bord
2 timer:
½ dag:
1 dag:

kr. 475,kr. 825,kr. 1.275,-

Mødelokale med mødebord og plads til 4-6 personer.
2 timer:

kr. 625,-

½ dag:
1 dag:

kr. 975,kr. 1.375,-

DIREKTØREN
Mødelokale med charmerende langbord af træ, med plads til ca. 6 personer ved
heldagsmøder og 8 personer ved kortere møder.
I lokalet findes trådløst internet, lydanlæg, projektor, whiteboard og flipover. Brug af dette er
inkluderet i prisen.
½ dag:
1 dag:

kr. 1.600,kr. 2.300,-

KONSULENTEN
Dejligt roligt lokale med masser af lysindfald og stemning
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I lokalet findes trådløst internet, lydanlæg, 65” TV/skærm, lydanlæg, whiteboard og flipover.
Brug af dette er inkluderet i prisen.
½ dag:
1 dag:

kr. 2.950,kr. 4.250,-

KURSISTEN
Stort og lyst møde-/kursuslokale med plads til op til 30 - 35 personer ved heldagsmøder/kurser/workshops og op til ca. 60 personer ved kortere møder eller foredrag.
I lokalet findes trådløst internet, lydanlæg, projektor, whiteboard og flipover. Brug af dette er
inkluderet i prisen.
½ dag:
1 dag:
Specialpris (lørdag eller søndag):
Aften 3 timer (i tidsrummet 18:00-23:00):
Pr. ekstra time (dag/aften):

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.500,8.000-,
5.850,2.975,700,-/350

Hele 2. sal: KURSISTEN, DIREKTØREN og TEGNEREN
Inkluderer to mødelokaler, et kursuslokale samt mellemgang og toiletter
(I alt 150 m2 som giver mulighed for at skabe en privat ramme om eksempelvis dit kursus
eller medarbejderarrangement).
I lokalerne findes trådløst internet, lydanlæg, projektorer, whiteboards og flipovere. Brug af
dette er inkluderet i prisen.
1 dag:
Specialpris (lørdag eller søndag):
Aften 3 timer (i tidsrummet 18:00-23:00):
Pr. ekstra time (dag/aften):

kr.
kr.
kr.
kr.

8.850,6.600,3.250,750,-/350

SALEN MED SVALEGANG (kun udlejning aften og weekend)
Den store sal med balkon og café har plads til ca. 80 personer i salen og 30 personer på
svalegangen.
I lokalet findes trådløst internet, stort lydanlæg, 4 trådløse mikrofoner, kraftig projektor, 2
stk. 1000W projektører og lysdæmpere, samt whiteboard og flipovere efter ønske. Brug af
dette er inkluderet i prisen.
Aften på hverdage (18:30-23:00):
Lørdag eller søndag:

kr. 7.250,Kr. 12.000,-

RABATMULIGHEDER
Ved booking i flere sammenhængende dage til over 5 personer ydes 5 % rabat på
ovennævnte priser.
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KLIPPEKORT
SMÅ MØDELOKALER
(2 til 4 Personer)
Klippekort grundpris
 Kortet dækker

Kr. 3.100 pr. klippekort
10 to-timers møder á

kr.

310,- pr. møde

Klippekortet kan også dække møder af anden varighed. F.eks. 2,5 timer, 3 timer, halv dag,
hel dag mm.
Evt. tilvalg til klippekort. Kaffe/the
Vi kan tilbyde at have kaffe og the klar til alle møder – det koster 350 kr. ekstra pr.
klippekort.
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SERVERING
Servering

Ovennævnte priser dækker lokaleleje inkl. isvand.
Vi servicerer gerne jeres møde/kursus/konference med lækker
morgenmad, kaffe/te, frokost eller anden forkælelse, f.eks.
smoothies, kage eller snacks.
Prisliste for servering under møder se ”pdf. Mad og drikke.” Er der
tale om dagmøder, kan I med fordel benytte en af vores
pakkeløsninger, der omfatter både lokaleleje og forplejning.

Dagmødepakke

Inkl. lokaleleje og forplejning fra kr. 625,- pr. person
Se nærmere på hjemmesiden, og kontakt os gerne for et tilbud.
Prisliste samt beskrivelse af mødepakker se pdf. ”Heldagsmøder” eller
”Halvdags- og aftenmøder etc.”
Egen mad og egne drikkevarer kan ikke medtages på La Oficina.

TEKNIK, PRINT M.M.
Computer

Heldags leje, pris pr. stk.

Computer

Halvdags leje, pris pr. stk.

On-line møder

kr. 375,- inkl.
opsætning
kr. 275,- inkl.
opsætning

Vi har avanceret udstyr så møder kan streames og ses on-line,
ligesom vi kan koble mødedeltagere op så de kan deltage hjemmefra.
Vi har stor erfaring, nødvendigt udstyr og hjælper med teknisk setup. Kontakt os for tilbud
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Fokusgruppeinterview Vi har mulighed for at placere fokusgruppen i et lokale og
observander i et andet lokale, så de kan se/høre
fokusgruppeinterview.
Kan også optages. - Kontakt os for tilbud.

Kopi/scan
Kopi sort/hvid
Kopi farve
Scan og send til e-mail

pris pr. A4
pris pr. A4
pris pr. dokument /e-mailadresse

kr. 1,50
kr. 2,75
kr. 8,00,-

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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