
Konferens halva dagen? 

Hela dagen?  

Eller längre än så? 

Vi har konferens– och mötespaketen 

som du behöver för ett komplett arrangemang! 

Halvdagspaket  
8-12 alt. 12-16 (4 h) 
 
Halvdagskonferens är för 
er som vill konferera några 
timmar, antingen på för-
middagen och avsluta med 
att äta en vällagad lunch 
eller för er som vill starta 
dagen med lunch för att 
därefter konferera. 

Dagspaket   
8-16 (8h) 
 
Heldagskonferens är det 
kompletta konferenspa-
ketet där ni konfererar 
från morgon till sen efter-
middag. Gör dagen full-
ändad med att fylla på 
med en bra frukost och en 
stadig lunch. Varför inte 
boka in någon underhåll-
ning för att bryta av da-
gen? 

Heldagspaket  
8-20 (10 h) 
 
Detta passar er som vill ta 
det lite lugnt och ha lite ex-
tra tid för att umgås. I det 
här paketet avslutar ni er 
konferens med det en här-
lig middag. Boka gärna till 
någon passande underhåll-
ning innan eller efter ma-
ten. 



Halvdagspaket 8-12 alt. 12-16 (4 h) 
 
Halvdagskonferens är för er som vill konferera några timmar, 
antingen på förmiddagen och avsluta med att äta en vällagad 
lunch eller för er som vill starta dagen med lunch för att därefter 
konferera. 
 
Detta ingår i Halvdagspaketet: 
 
Förmiddag 
✓ Nybryggt kaffe/te och smörgås 
✓ Fruktkorg 
✓ Hemlagad dagens lunch inkl. kaffe med småkaka/chokladbit 
✓ Lokal 
✓ Möblering 
✓ WIFI 
✓ Projektor 
✓ Whiteboard 
✓ Blädderblock 
✓ Konferensblock & pennor 
✓ Vatten & karameller 
 
Eftermiddag 
✓ Hemlagad dagens lunch inkl. kaffe med småkaka/chokladbit 
✓ Fruktkorg 
✓ Nybryggt kaffe/te och hembakat fikabröd 
✓ Lokal 
✓ Möblering 
✓ WIFI 
✓ Projektor 
✓ Whiteboard 
✓ Blädderblock 
✓ Konferensblock & pennor 
✓ Vatten & karameller 

RÅGSVEDSSALEN  

20 personer 30 personer 50 personer 75 personer
  

100 personer 

390 kr/person 343 kr/person 288 kr/person
  

275 kr/person 254 kr/person 

SNÖSÄTRASALEN              

10 personer 20 personer 30 personer  40 personer
  

50 personer 

420 kr/person 320 kr/person 286 kr/person
  

270 kr/person 260 kr/person 

PERSSONS BETONG eller NYLANDERSALEN     
5 personer 10 personer 15 personer  20 personer  

540 kr/person 380 kr/person 326 kr/person  300 kr/person 



Dagspaket  8-16 (8h) 
 
Heldagskonferens är det kompletta konferenspaketet där ni kon-
fererar från morgon till sen eftermiddag. Gör dagen fulländad 
med att fylla på med en bra frukost och en stadig lunch. Varför 
inte boka in någon underhållning för att bryta av dagen? 
 
Detta ingår i Dagspaketet: 
 
✓ Nybryggt kaffe/te och smörgås samt en energirik smoothie 
✓ Fruktkorg 
✓ Soppa och hemlagad dagens lunch inkl. kaffe med småkaka/chokladbit 
✓ Eftermiddags fika kaffe/te och hembakat fikabröd 
✓ Lokal 
✓ Möblering 
✓ WIFI 
✓ Projektor 
✓ Whiteboard 
✓ Blädderblock 
✓ Konferensblock & pennor 
✓ Vatten & karameller 

RÅGSVEDSSALEN  

SNÖSÄTRASALEN              

PERSSONS BETONG eller NYLANDERSALEN     

20 personer 30 personer 50 personer 75 personer

  
100 personer 

660 kr/person 546 kr/person 456 kr/person

  
410 kr/person 388 kr/person 

10 personer 20 personer 30 personer  40 personer

  
50 personer 

720 kr/person 520 kr/person 453 kr/person

  
420 kr/person 400 kr/person 

       

5 personer 10 personer 15 personer  20 personer

  
960 kr/person 640 kr/person 533 kr/person

  
480 kr/person 



Heldagspaket 8-20 (10 h) 
 
Detta passar er som vill ta det lite lugnt och ha lite extra tid för att 
umgås. I det här paketet avslutar ni er konferens med en härlig 
middag. Boka gärna till någon passande underhållning innan el-
ler efter maten. 
 
Detta ingår i Heldagspaketet: 
  
✓ En inbjudande frukost buffé 
✓ Fruktkorg 
✓ En varierande lunch buffé inkl. kaffe med småkaka/chokladbit 
✓ Afternoon thé med tillbehör 
✓ 2 rätters middag—Varmrätt och dessert inkl. lättöl/måltidsdryck 
✓ Lokal 
✓ Möblering 
✓ WIFI 
✓ Projektor 
✓ Whiteboard 
✓ Blädderblock 
✓ Konferensblock & pennor 
✓ Vatten & karameller 

RÅGSVEDSALEN   

SNÖSÄTRASALEN              

PERSSONS BETONG eller NYLANDERSALEN     

20 personer 30 personer 50 personer 75 personer  100 personer 

1075 kr/person 933 kr/person 820 kr/person  763 kr/person 735 kr/person 

10 personer 20 personer 30 personer  40 personer  50 personer 

1150 kr/person 983 kr/person 900 kr/person  816 kr/person 775 kr/person 

5 personer 10 personer 15 personer  20 personer  

1450 kr/person 1050 kr/person 916 kr/person  850 kr/person 

Vi erbjuder så klart specialanpassad kost såsom vegetarisk/vegan, gluten-  
eller laktosfritt eller andra allergier. 
 
Vi kan även hjälpa er med aktiviteter eller underhållning till ert event/möte/
konferens!  
 
Kontakta oss för önskemål och övriga frågor 08-727 67 70  eller 
maila lokalbokning@nrfh.se  


