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GLAD SOMMAR!
Midsommarhelgen har just passerat och
oavsett om den var solig eller inte så har vi
nu den härliga sommaren framför oss! Vi
vill önska er alla som tar semester en riktigt
vilsam ledighet.
Vi stänger under juli men bokningen har
öppet som vanligt hela sommaren. Ska du
besöka Almedalen? Hälsa på oss, vi finns
på plats! Mer om det här intill!
TREVLIG SOMMAR från oss på Skåvsjöholm!

DISKUTERAS HOS
OSS I ALMEDALEN
Med hjälp av vår medlemsorganisation Svenska Mötens
kunder utfördes under juni en
undersökning om mötesvanor.
Ett av resultaten från
undersökningen visade att fler
än var fjärde person ansåg
att de satt i för många möten.
Det framkom även kommentarer som:
- Det pratas om samma sak på möte
efter möte
- Det är för långa möten och man
pratar om fel saker
- De flesta möten saknar syfte och
mål
- Ingen är intresserad av mina åsikter
- Agendan är inte intressant för mig

Vi vill efter den här undersökningen prata EFFEKTIVA
MÖTEN och hur de
arrangeras med Almedalens
besökare – vi är enormt
taggade, hoppas vi ses!

HÄLSA PÅ OSS I ALMEDALEN!
Almedalen är årets största mötesvecka och i år finns Skåvsjöholm på plats
tillsammans med vår medlemsorganisation, Svenska Möten.
Nere vid hamnområdet i Visby slår vi upp ett 100 kvm stort tält där vi erbjuder
Almedalens besökare en plats att mötas. I tältet kommer det att finnas tre
mötesrum som kan bokas för enskilda möten samt en lounge där vi bjuder in alla
att mingla eller ladda sina batterier en stund.
Två frukostföreläsningar samt ett kvällsmingel kommer att gå av stapeln under
veckan. Se till att boka din plats - Vi ser fram emot att träffa dig om du är på
plats i Visby!
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PROGRAM & ANMÄLAN - ALMEDALEN:
Måndag-Söndag, 30 juni-6 juli
Boka ditt eget möte i ett av våra tre mötesrum, samtliga inredda med ergonomiska
kontorsmöbler från Scandinavian Business Seating.
BOKA HÄR
Tisdag, 1 juli, 08.30
Frukostseminarium med Elaine Eksvärd om vardagsmakt. Föranmälan krävs, vi bjuder
på smörgås, smoothie och kaffe – först till kvarn så långt det räcker. Du har möjlighet
att köpa Elaines böcker till specialpris.
BOKA HÄR
Onsdag, 2 juli, 08.30
Frukostseminarium med Johanna Hedström, Scandinavian Business Seating, om
möblering för effektivare möten. Föranmälan krävs, vi bjuder på smörgås, smoothie
och kaffe – först till kvarn så långt det räcker.
BOKA HÄR
Onsdag, 2 juli, 17.30
Rosémingel med tävling - Mingla, nätverka och ha trevligt – och rösta på ditt
favoritmötesrum, chans att vinna dagkonferens för 10 personer på Skåvsjöholm.
BOKA HÄR
Mer information på http://skavsjoholm.se/konferens/aktuellt-fran-konferensen/
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KRÄFTSKIVA på er nästa konferens?!
När sensommarens kvällar är
behagliga så finns det få saker
så bra som en kräftskiva. Njut
kräftor och härliga tillbehör
med dina kollegor!

varm a och
som passar
av svenska
tillsammans

SKÅVSJÖHOLMS KRÄFTMENY:
Svenska kräftor 10-13 st/person
Västerbottenpaj
Paj med soltorkade tomater och grillade
grönsaker
Grönsallad med dressing
Brännvinsost, västerbottenost och
gorgonzola
Bröd & smör
~
Citrontarte med sommarbär
Kontakta oss för frågor eller bokning:
08-540 267 00, info@skavsjoholm.se
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