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VÄLKOMMEN HÖST
Välkommen tillbaka till jobbet! Hoppas du
haft möjlighet att njuta av soliga och
varma sommardagar och hunnit ladda
batterierna ordentligt. Vilken sommar det

KOM PÅ
VISNING
HOS OSS!
Vi vill gärna träffa dig och
prata möten och konferenser.

blev!
På Skåvsjöholm känner vi oss väl
förberedda för en lång och härlig höst
med spännande nyheter och roliga teman.

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

+
TEMAN I VÅR
RESTAURANG
Under hösten fortsätter vi
med våra teman i
restaurangen. Vad sägs om
Oktoberfest i svensk
tappning eller viltveckor med
vad skogens skafferi kan
erbjuda både vad gäller
kött, bär och svamp?
Håll utkik på vår hemsida så
får du aktuella datum för
våra olika teman.

SKÅVSJÖHOLM I ALMEDALEN
Tillsammans med våra samarbetspartners
Svenska Möten och Scandinavian Business
Seating deltog vi under årets Almedalsvecka.
I en 100 kvm stor monter visade och erbjöd vi
bokning av kreativa mötesmiljöer. Vi tipsade

även om hur man kan förbättra och ha
effektivare möten.
Under veckan genomförde vi dessutom ett
mingel och två välbesökta frukostseminarier,
det ena med den populära retorikexperten
Elaine Eksvärd.
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HÖSTERBJUDANDE:
Boka er konferens senast den 30 september 2014 och
genomför konferensen innan den 28 februari 2015 så
uppgraderar vi 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 som alternativ.
Värde 180 kr/per person

DAGS ATT BOKA ÅRETS
JULBORD!
Inte redan, kanske du tänker? Men joodå, vi har redan
börjat få in förfrågningar och bokningar på vårt populära
julbord!
På vårt julbord finns alla rätter som hör julen till som
korvar, skinka och köttbullar. Du kommer även finna lite mer
udda och spännande sillsorter. Förutom det toppar vi vårt
julbord med fantastiska skaldjur, som hummer, havskräftor
och krabba. Självklart avslutar vi det hela med ett
dignande gottebord med många hemgjorda delikatesser.
Den 5 december kör vi igång, du kanske skulle passa på
att ta med familjen?
Sittningar:
Fredag 5/12 18-21
Lördag 6/12 18-21
Söndag 7/12 13-16 familjelunch
Fredag 12/12 18-21
Lördag 13/12 18-21
Söndag 14/12 13-16 familjelunch
För mer info om tider och bokning ta kontakt med
bokningen på 08-540 267 00 eller info@skavsjoholm.se

EFFEKTIVA MÖTESDAGEN
Missade du förra årets höjdpunkt? Eller vill du få förnyad
inspiration? Då ska du komma till vår speciella mötesdag
med spännande föredrag och minimässa.
Förra årets Effektiva Mötesdag med Katarina Hultling
blev en riktig succé, därför tipsar vi om att du redan nu
prickar av eftermiddagen fredagen den 3 oktober i din
almanacka.
Inbjudan kommer inom de närmaste veckorna och Katarina
har lovat att ta hand om oss även denna gång.

SKÅVSJÖHOLMS PRICKFRIA
MÖTEN I RADIO RIX, PÅ BUSSAR,
TUNNELBANA & I TV4 PLAY!
Spetsa öronen och håll utkik efter vår reklam som
kommer att kunna höras och synas i slutet på augusti och
under september!
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