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INSPIRATION & kreat ivitet
Byt kontoret mot ett kreativt möte hos oss i Malmö.
Under 2018 öppnar vi nya konferenslokaler med plats
för upp till 65 personer. Därtill kommer vi också kunna
erbjuda två lokaler med plats för upp till 20 deltagare.
Vi satsar på inspirerande och kreativa mötesrum
med modern teknik, konferenspaket med det lilla
extra och roliga “add-ons”.
I all inredning & design kommer HKC Hotels inredare
Lina Östlundh att flirta med filmens skapande värld.
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Kontakta martin.lindberg@hotelnoblehouse.se
för skräddarsydd offert.

hotelnoblehouse.se

EDIT

Lokal me
d plats fö
r
upp till 2
0 person
er.

PLAY

Best Western Plus Hotel Noble House
Per Weijersgatan 6
211 34 Malmö
Tel: 040-664 30 00
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VÅRA KONFERENSPAKET

VÅRA “ADD-ONS”

I samtliga paket ingår WiFi. Kontakta oss för skräddarsydd offert.

Dessa gäller vid köp av våra konferenspaket.

DAY

BREKKIE

Vem gillar inte hotellfrukost?
Maxa mötet med vår stora
buffé som serveras fram
till klockan 10.

Här ingår allt ni behöver
för ett kreativt möte.
l
l
l
l
l

Möteslokal
LCD-projektor
Kaffe, te, vatten och frukt
Lunch inkl. dryck & kaffe
Energifylld fikabuffé serveras
på för- och eftermiddagen

Pris

65 kr per deltagare
exkl. moms

EVE (fr 18.00)

ENERGY

Har ni mycket att göra dagtid
& svårt att komma iväg?
Boka ett kvällsmöte!
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Höj prestationen i gänget
med härlig energibar, Froosh
smoothie och frukt i lokalen.

Möteslokal
LCD-projektor
Kaffe, te, vatten och frukt

Pris

79 kr per deltagare

STAY&PLAY

exkl. moms

Efter en intensiv dag väntar en
god middag och en skön säng.
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PIZZA & PROSECCO

Möteslokal
LCD-projektor
Kaffe, te, vatten och frukt
Lunch inkl. dryck & kaffe
2-rätters middag
inkl. kaffe & te
Övernattning i enkeleller dubbelrum
Energifylld fikabuffé serveras
på för- och eftermiddagen

Avrunda dagen med ett
glas bubbel och en buffé
av våra hemmagjorda
gourmetpizzor.

Pris

174 kr per deltagare
exkl. moms

FIRA MED OSS OCH BOKA VÅRT
ÖPPNINGSERBJUDANDE!
Vi ger

20%

rabatt

på alla konferenspaket året ut!

KONTAKTA OSS
För mer information
och skräddarsydd offert:
Martin Lindberg
martin.lindberg@hotelnoblehouse.se
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