
ARTBOX MEETING
ARTIPELAG

FRÅN 100 PERSONER



Till grupper från 100 personer erbjuder vi ett prisvärt mötespaket i vår unika lokal 
Artbox. I mötespaketen ingår allt ni behöver för en dagkonferens samt transport till 
och från Artipelag.

PRISET INKLUDERAR:

• Dagkonferens i Artbox 08.00-17.00.

• Transport med buss från Stockholm City till Artipelag t / r.

• Biosittning.

• Block, pennor, karameller, frukt och vatten.

• Teknik: Projektor, duk 4x2,25 meter, scen 4x3 meter, Bose ljudanläggning inklusive 
två mikrofoner, LED miljöbelysning, tekniker som startar upp mötet.    

• Förmiddagsfika inklusive frukostsmörgås från Artipelags bageri, juice, kaffe/te.

• Konferenslunch komponerad efter säsong och kockens val. Inkluderar en varmrätt 
som serveras tillsammans med sallad, bröd, mineralvatten/lättöl, kaffe/te.

• Eftermiddagsfika med söta smaker från Artipelags konditori, kaffe/te.

• Halva entrépriset på aktuell utställning under ordinarie öppettider i konsthallen.

TILLVAL

• Tekniker på plats under konferensen, 850 kr i timmen med minimum 5 timmar  
per tillfälle.

• Om annan sittning önskas i Artbox offereras detta separat.

• Möte i Artbox efter 17.00 debiteras med 5 000 kr per påbörjad timme. 

•  ”After Meeting” i Foajén: ett glas vin/öl/alkoholfritt med tilltugg såsom marinerade  
oliver, rotfruktschips & nötblandning, 130 kr per person.

•  ”After Meeting” i Foajén: tre kanapéer & ett glas bubbel, 170 kr per person

• Introduktion till aktuell utställning med konstvärd 10 minuter, 1321 kr

• Entré till utställningen efter ordinarie öppettider i konsthallen.

• Middag efter mötet. Menyer och dryckespaket offereras och skickas separat.  

BOKNINGSVILLKOR 

• Gäller för grupper från 100 personer.

• Minimum debitering är 100 personer.

• Artipelag önskar er beställning och exakt antal personer senast 10 arbetsdagar 
innan mötesdatum. 

• Alla priser är per person och exklusive moms.

• För fullständiga betalningsvillkor, se vidare i offerten.

• Vi reserverar oss för prisändringar 2019 / 2020. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

event@artipelag.se
08 – 570 130 60

ARTBOX MEETING
990 KR PER PERSON

Artipelagstigen 1, Värmdö
08 – 570 130 60
artipelag.se


