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LJUSARE TIDER!

KOM PÅ VISNING!

Hoppas att ni känner att det nu går mot

Vi vill gärna träffa dig och
prata möten och konferenser.
Hör av dig till oss och boka en
tid så är du välkommen på
visning. I samband med
visningen bjuder vi gärna på
frukost, fika eller lunch.

vår! Veckorna efter nyår och fram till påsk
kallades i det gamla bondesamhället för
oxveckor. Det var då man fick slita och
jobba likt en oxe.
Vi känner oss däremot inte som nedtyngda
oxar utan är glada och taggade inför att
få välkomna er under våren när ni besöker

Ring Ann Lewerentz
på: 070-540 0026 eller
maila: ann@skavsjoholm.se

oss för er konferens!

ÅRETS AMETIST
Vi är stolta över att vår
hemsida som lanserades i
somras blev nominerad till
Informus pris för mötesbranschens bästa hemsida,
Årets Ametist.
Vår sida bedömdes utifrån hur
säljande, informativ, användarvänlig och aktuell den är.
Hoppas att ni också tycker om
att navigera fram på vår sida!

+SVENSKA SMAKER
PÅ SKÅVSJÖHOLM
Under 2014 kommer vi
att fortsätta fördjupa oss
i svenska råvaror och
smaker. Den 13:e och
20:e mars har du
möjlighet att njuta av en
specialkomponerad
fyrarättersmeny, temat
har vi lämpligt nog valt
att kalla; ”Våra svenska
smaker”. Fråga oss så
berättar vi gärna mer.

GRILLSÄSONGEN BÖRJAR INOM KORT
Vad kan bli mer sommar än att grilla? Just
nu kan det kännas långt bort men när du väl
kikar i kalendern och ser efter när det
passar att ha er nästa konferens så kanske
det redan är säsong för grillning.

Vi sätter fyr på grillarna och låter er njuta av
en dignande buffé i våra mysiga tält nere vid
stranden. Det blir en trevlig grillafton
ackompanjerat med vågskvalp, en bra
avrundning på en givande konferensdag. Se
våra härligt matiga grillmenyer här.
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ERBJUDANDE: Uppgradering
Boka er konferens senast den 31 mars 2014 och vi
uppgraderar ert konferenspaket.
Utöver innehållet i ert valda paket kan ni samla gruppen i
vår lobbybar med panoramautsikt över havet innan
middagen. Vi dukar upp och serverar ett glas
mousserande vin och vår berömda skärgårdsröra med
knäckesticks som tillbehör. Alkoholfritt mousserande vin
eller annan alkoholfri dryck erbjuds.
Värde 180 kr/per person

HUND PÅ KONFERENS:
Ta med bästa vännen –
Hundpassning under konferensen
När du åker på konferens är det kanske inte alltid lätt att
finna en bra lösning för din hund. Vi vet hur viktigt det är
att man känner sig trygg med att lämna bort sin
familjemedlem.
Därför har vi inlett ett samarbete med Lyckliga Tassar,
hunddagis och hundpensionat. Det mysiga lilla pensionatet
ligger endast 10 minuter med bil från Skåvsjöholm. Det är
lättillgängligt från E18 och Norrortsleden i Täby (Arninge).
Du kan i lugn och ro lämna din hund på dagiset och
fokusera på konferensen.
Under dagen får hunden en promenad på förmiddagen
och en på eftermiddagen. Stannar hunden över natten på
pensionatet, får den även en kvällspromenad, en kort
runda innan läggdags och en tidig morgonpromenad.
Pensionatet har nattpersonal och din hund får det bästa
omhändertagandet dygnet runt.
För frågor och mer information, kontakta Marie Börjes på
bokningen.
Telefon: 08-540 267 00 E-post: marie@skavsjoholm.se

ERBJUDANDE: Filmuppdraget
Konferera hos oss och boka aktiviteten ”Filmuppdraget”
för endast 395 kr per person (minimidebitering 5 000 kr).
Gäller bokningar lagda senast 28 februari och konferenser
som genomförs före den 30 april.
OM FILMUPPDRAGET: Vid starten ges information om hur
man skriver ett kort manus och hur man filmar med
kameran. Med dessa tips och trix ska lagen sedan
producera en film på 3-5 minuter med handling och sig
själva i filmrollerna. Alla blir snabbt lika delaktiga och
deltagarna ”tvingas” bjuda lite på sig själva.
Kontakta oss för frågor eller bokning:
Telefon: 08-540 267 00, E-post: bokning@skavsjoholm.se

SKÅVSJÖHOLMS PRICKFRIA
MÖTEN I RADIO
Spetsa öronen efter vår nya radioreklam som
kommer att kunna höras på RIX FM 105,5 under
vecka 8 och 9.
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