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Vad är utmärkande för en bra kick off? Planering, naturligtvis. Du bör först och 
främst tänka igenom vilka målsättningar (syftet) du har med att samlas. Vad vill du 
t.ex. att du och dina medarbetare ska ha uppnått då kick off:en är över.

Att tänka på inför er 

Kickoff
OFTA HANDLAR DET om att göra sina arbets-
kamrater medvetna om kommande utmaningar. 
Helt enkelt, vad som krävs av gruppen och indi-
viden det kommande året. 
 Dela upp gruppen i mindre grupper och låt 
dem i grupp arbeta fram delplaner om framti-
den för att sedan presentera dessa för övriga. 
På så vis får du mer delaktighet, mer motivation 
och mer förståelse inom gruppen. Blanda gärna 
upp dagen eller dagarna med roliga överras-
kande aktiviteter . Planera, lägg en tidsplan och 
gör en dagordning.

Inled och avsluta som en 
sann ledare

Inled kickoffen med att delge medarbetarna 
om vad som är målsättningen. Ta dig tid och 

förklara i detalj, både vad du vill att alla ska 
känna till och kunna om framtiden. Sen går 
du igenom dagordningen och förklarar hur de 
olika momenten leder fram till målet. När sedan 
denna träff går mot sitt slut. Kom då ihåg att 
inför gruppen repetera målsättningen och kon-
trollera gruppens uppfattning om målet, att det 
i det stora hela, är uppfyllt. På så sätt markerar 
du det viktiga och du återförsäkrar medarbetar-
nas målmedvetenhet.

Budget, politik och ekonomi

Om vi får ge ett gott råd, så satsa generöst. Ge-
nomför hellre en konferens eller ett event vart-
annat år och satsa fullt ut, än att köra den små-
snåla varianten. Att det verkar snålt är en gest 
som kan innebära backlash istället för goodwill. 
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Tänk också på att om det är en personalaktivi-
tet med, så bör den interna ekonomiska politiken 
matcha valet. 

Ett reseminne

Aktiviteten vid konferensen ska helst bli som ett ”re-
seminne”, en upplevelse som lyfter samlingen av 
er personal till en kick off. Många pratar gärna 
om sina upplevelser med arbetskollegor, familj 
och vänner.  

Hur exklusivt får det vara?

Det beror på deltagarna… Man bjuder ju trots 
allt inte vem som helst på en flygtur med amfi-
bieplan över Stockholms skärgård! Det kan vara 
en smula förvirrande om man satsar på exklusiva 
events och samtidigt säger upp personal. En bra 

och rolig kick off består ofta av transporter hit 
och dit. Där det finns en bra konferenslokal kan-
ske det inte alltid finns möjligheten att genomföra 
roliga företagsaktiviteter. Tänk då på att även 
själva transporten kan höja kick off:en till oanade 
nivåer. En båttur med Strömmas båtar är ett en-
kelt knep. 
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Att välja konferenslokal och 
företagsaktiviteter

När du har ramarna klara för dig återstår nöjet 
att välja konferenslokal och företagsaktiviteter. 
Sajten www.BokaKickOff.NU har för arbetsplat-
ser i Stockholm samlat ihop den här upplevelsein-

dustrins bästa alternativ. Där hittar du allt från 
konferenser som bjuder på annorlunda upp-
levelser till vackra och inspirerande miljöer. 
Ett lyckat företagsarrangemang är både ett 
inspirerande och ett ekonomiskt klokt drag. 
BokaKickOff.NU hjälper dig att göra intelli-
genta val. n
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Den som är van att representera vet att 
hur värdefull en lunch eller en middag 
kan vara. Representationen skapar band 
och lojalitet. Den som blir bjuden vill så 
att säga ge tillbaka. Ett generöst möte på 
krogen resulterar vanligtvis i att man får 
10 gånger mer tillbaka. Detta gäller na-
turligtvis både medarbetare och kunder.

FESTVÅNINGAR, CHAMBRE SEPARÉE (separata 
avdelningar) på á la carte restauranger och cate-
ring är prisvärda alternativ när man jämfört med 
många konferensgårdar. Många restauranger 
bjuder även in till matlagning med kocken som 
handledare. BokaKickOff.NU presenterar stolt 
några handplockade restauranger som har karak-
tär, några kök som carterar god och fräsch mat, 
ett antal imponerande festlokaler och festvåningar

Upplev Stockholms absolut 
roligaste nöjesafton! 

Att ta med sig företaget på en personalkickoff 
på Golden Hits, kan inte bli annat än en succé. 
Golden Hits har genomgått en ansiktslyftning och 
alla våningsplan är helt omgjorda och nu återstår 

Á LA CARTE,
FEST & CATERING
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Välj mellan

massor av

GLÄDJESPRIDANDE

 AKTIVITETER

med avslutande

2-RÄTTERS MIDDAG

på ENGELEN.

TRANSPORTER ingår.

 

ENGELEN 41 ÅR

395:-
Allt detta från endast

exkl. moms (494:- inkl. moms)
Serviceavgi�  tillkommer

LÅT  OSS  PRESENTERA:

EN  RIKTIG  KICK  OFF-SUCCÉ 
 MED  DE  BÄSTA  AKTIVITETERNA!

ALLA AKTIVITETER 
OCH INFOMATION:

www.eventpaket.se
077 1130 140

www.eventpaket.se 077 1130 140



bara entréplanet som kommer att göras om under 
sommaren 2015. Hos Golden Hits kan ni välja 
mellan två olika shower och en fantastisk bland-
ning av underhållning. Miljön är fantastisk och 
stämningen är på top redan tidigt på kvällen till 
skillnad från andra nattklubbar.
 Inredningens tema och dess design med början 
redan nere vid garderoberna ska ge dig känslan 
av att åstadkomma en hit, det ska kännas som om 
man kommer in i logen som en artist för kvällen. 

Klassiskt ute på Djurgården

I ”nygammal” regi som på 1950, 60 och 70-talet 
hittar ni Villa Godthem ute på Djurgården. Här er-
bjuder köket en en gastronomisk upplevelse under 
ledning av deras köksmästare Stefan Jansson med 
personal. Deras klassiker som Toast Skagen och 
berömda plankstek finns fortfarande på menyn. 
Här kan man boka er företagsfest, kick off, kun-
devenemang, dagskonferens eller representations-
middag i denna anrika miljö. Givetvis kan restau-
rangen även bokas för bröllop, födelsedagsfester 
och andra högtidsdagar. 

Bästa utsikten!

Stärk teamet med kickoff på Junibacken, nära city 
men ändå i ett vackert avskilt läge vid Nybrovi-
kens glittrande vatten och Djurgårdens grönska. 

Inspirerande miljö inspirerar medarbetarna. Inleda 
med mingel? Avsluta med dans? Fokus på mat, 
management eller både och? Du bestämmer, de 
arrangerar.

Utsikt över slottet

100 % representativ representation fFinns att tillgå 
hos Restaurang NAGLO vid på Gustaf Adolfs 
Torg. Med en utsikt över Slottet och Operan ska-
pas en härlig känsla av att vara mitt i Sveriges 
huvudstad. Här är den perfekta platsen för repre-
sentation fest och samling, möten och jubileer. 
Kökets inriktning och anda är Svensk mattradition 
med viss förnyelse. Svenska smaker i kombination 
med utvalda viner är något av restaurangens spe-
cialitet.
 Man upplever här en lugn värdshusmiljö mitt 
i city där man känner sig som hemma. Med 

RESTAURANG & EVENT

Norra Europas enda
restaurang med trolleritema!

Karlaplan 6 Stockholm
 Tfn: 08 667 25 00
www.magicbar.se

Gustaf Adolfs Torg 08-10 27 57
www.naglo.com

RESTAURANG NAGLO • NAGLO VODKABAR

F F RÖR EST OCH EPRESENTATION

F T FÖRENAR RADITION MED ÖRNYELSE
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olika nivåer, valv och avdelningar har miljön 
förfinats så att du kan få avskildhet även om 
restaurangen är fullbokad.
 Krögaren Bicke Naglo vet hur man får 
gäster att känna sig omhändertagna. Sedan 
1997 har Bicke tagit hand om gäster här på 
N A G L O.

En atmosfär för dina behov!

På Villan kan de alltid skapa en atmosfär 
för dina behov! Med plats för 350 sittande 
gäster i deras stora festlokal eller 400 gäster 
i mingelmiljö kan du som företag boka en 
oförglömlig tillställning.
 Dessutom har de Lilla Direktionssalen som 

rymmer 36 gäster, Stora Direktionssalen som 
rymmer 70 gäster och även 1200 kvadrat-
meter utomhus precis vid strandkanten som 
kan utnyttjas med eller utan tak. Ni kanske vill 
börja med en välkomst-drink utomhus under 
tälttak för att sedan röra er inåt till middagen. 
Eller varför inte hålla hela middagen utomhus 
och inta festvåningen och dansgolvet vid ef-
tersläppet?
 Utmana vännerna eller kollegorna i en fem-
kamp. Eller varför inte ha en stor fest med 
hoppborg eller bollhav för de minsta men 
även för de största. Du väljer aktiviteterna, så 
tar de hand om resten.

”BÖRJA MED EN 
VÄLKOMSTDRINK 
UTOMHUS”
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På villa Godthem erbjuder köket en en 
gastronomisk upplevelse under ledning 
av deras köksmästare Stefan Jansson 
med personal.

FOTO: JOACHIM LUNDGREN PHOTOGRAPHY
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Exit Lounge & Bar

Restaurang, bar, lounge – Exit är lite av varje. Cen-
tralt belägen i en av stadsdelens mest myllrande 
korsningar bjuder man in till allt från lunch till drin-
kar och lounge-känsla. Miljön är varmt inramad av 
moderna motiv på väggarna, mönstrade golv, mju-
ka fåtöljer i murriga färger och en lika välfylld som 
klassiskt stilig bar. Här är det mat, dryck och av-
slappnad atmosfär som gäller under hela dagen. 
Ta en paus och fyll på med lunch mellan 11 och 
15, under lunchen som serveras från måndag till 
fredag, serveras såväl kött som fisk och vegetaris-
ka rätter vid sidan om olika sallader och tillbehör. 

Smit in för en middag efter jobbet eller ät något 
lättare från kvällens loungemeny medan du sippar 
på någon av drinkarna och möts upp med vänner.
Till kvällen serveras en varierad à la carte-meny 
med bland annat grillat kött och tillbehör som 
kompletteras med passande viner. Är du ute efter 
barhäng och mer loungekänsla serveras även en 
mindre loungemeny med lättare rätter, som ham-
burgare och vegoburgare, tillsammans med whis-
key, rom eller något annat att fylla drinkglaset med. 
Sjunk ner i någon av fåtöljerna eller inta den mäss-
singprydda baren med smått och gott. Här går 
myskänsla före avskalat och minimalistiskt.

Stallmästaregården är den perfekta platsen för personliga affärsmöten och konferenser i en elegant och 
unik miljö. Läget kan inte bli bättre: nära Stockholm City med utmärkta kommunikationer.
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Fest, affärslunch eller à la carte
I hjärtat av Södermalm, är Exit Lounge & Bar en självklar mötesplats som både en del utav 
vardagen, till ett unikt besök för varje gäst. Exit Lounge & Bar är en plats som är kopplat till 
atmosfären. Där gästen är i fokus genom engagerad personal strävar vi efter att erbjuda 

våra gäster service och mervärde när man besöker oss.
Restaurang • Bar • Lounge • festvåning

Götgatan 53, Södermalm • Bokning 08-644 77 77 • www.exitloungebar.se

Välkommen till Villa Godthem på Djurgården!
Anrika Villa Godthem kan stoltsera med matsal, café och veranda i klassisk svensk skär-

gårdsdesign. Miljön är intim och tillgänglig och inbjuder till alla sorters arrangemang!
Vi har öppet för lunch och middag alla dagar och kan ordna mingel i trädgården, sommar-
fest med egen grillkock, representationsmiddag i chambre separé eller företagsfest i unik 

miljö. I loungen sprakar brasan och från köket kommer härliga dofter.
Vi har alltid flera olika sällskapsmenyer att välja mellan och självklart har vi planksteken 
kvar på menyn! Ni kan anlända med båt till vår brygga året om - något som ger ert arrange-

mang det där lilla extra.
reservation@villagodthem.se eller 08-684 23 840

Rosendalsvägen 9, Stockholm /Djurgården • www.villagodthem.se
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Nära city med naturen 
runt hörnet

Stallmästaregården är den perfekta platsen för 
personliga affärsmöten och konferenser i en ele-
gant och unik miljö. Läget kan inte bli bättre: nära 
Stockholm City med utmärkta kommunikationer, 
samtidigt avskilt och med naturen precis utanför 
dörren. Där kommer du och dina kollegor att finna 
den inspiration och arbetsro ni söker. Börja pla-
nera ditt möte nu.

Välkommen till Ardbeg Embasy

I Gamla Stan så hittar vi Ardbeg Embasy vars 
kök erbjuder vällagad mat på de bästa svenska 
råvarorna med en egen touche. Här serverar de 
allt från fisk, skaldjur & vilt, i en säsongsbetonad 
komposition. De ordnar färdiga menyförslag för er 
som önskar det.
 Ardbeg Embasy har ett unikt restaurangkoncept 
där grunden ligger i Mat & Malt. Här kan ni välja 
mellan ca:300 olika single malt’s, 24 olika svens-
ka microbrygder på fat från olika microbryggerier 
från hela Sverige. Hos Ardbeg Embasy så har ni 
även möjligheten att  prova något helt unikt som 
en ”Dram straight from the Cask”. Ett glas 60% 

direkt ur fatet. Det är de ensamma i världen om att 
kunna erbjuda er! De anordnar även Whisky- & 
ölprovningar om så önskas, ring så berättar DE 
mer. Ni är hjärtligt välkomna att boka bord hos 
Ardbeg Embasy. Menyn finns även på engelska. 

I skärgården

Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden är en naturskönt 
belägen restaurang som ligger i Moranviken vid 
Baggensfjärden.  Hit tar ni er mer båt, SL eller 
med bil. Med bil tar det ca 15 minuter från Stock-
holms city. Den här krogen är en festlokal, en fest-
våning & en skärgårdskrog. 
 På sätt och vis i Skärgården och i City på sam-
ma gång. Med magnifikt läge alldeles vid Brunns-
viken, intill Hagaparken, ligger Haga Forum. Förr 
i tiden var det här en terminal för bussarna, men 
numera ett modernt forum för spännande möten. 
Den ljuvliga Hagaparken och Brunnsviken utanför 
de stora fönstren gör Haga Forum till en unik miljö. 
Här finns sex fullt utrustade konferenslokaler, varav 
den största tar upp till åttiotvå gäster. Lunch och 
middag äts i den öppna matsalen, där det serve-
ras en internationell och dynamisk meny. När väd-
ret tillåter tar vi dessutom gärna en drink på terras-
sen innan maten. En bra idé om du vill arrangera 
Fest med stort F är att abonnera hela Haga Forum. 
Lokalen är helt otroligt lyckad som festlokal.

Festvåning med
sjöläge 15 min
från Stureplan

www.villan.in, tel 08-6365000, 
Brostugevägen 1 Lidingö

Bokning: 070-578 37 00, 08-51 51 40 44
info@takethornstull.se, Hornsbruksgatan 4

www.takethornstull.se

Konferens och festlokal i Hornstull
Upp till 120 personer. Eget högklassigt kök

och modern konferensteknik i ljusa 
fräscha lokaler.

www.skargardskrog.com

Moranviken,  Saltsjöbaden

Bokning +46 8 717 15 60

Lat N 59° 17′ 32″ Lon E 18° 17′ 49″

Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden
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Stockholms vackraste utsikt?

På Fåfängan kan du boka din kickoff eller före-
tagsfest i en av Stockholms mest spektaktulturära 
och vackraste miljöer med en fantastisk utsikt.
 Letar du efter något alldeles, alldeles speci-
ellt? Fåfängan med sitt unika läge och med en 
av Stockholms bästa utsikter, är ett perfekt ställe 
för en privat fest eller ett företagsevenemang. Få-
fängan förenar Stockholms stadskänsla med den 
underbara blågröna skärgården. Bara 5 minuter 
från Slussen så befinner du dig i denna underbara 
miljö. Hela anläggningen är mycket flexibel och 
kan ta sällskap från 30 till 700 gäster. Under som-
marmånaderna finns en ”standarduppsättning” för 

450 sittande, med en scen, mingelytor, barer, be-
lysning, PA mm.
 Under vår, sommar & höst disponerar ni en helt 
egen del med trädgård. Där finns festtält med golv, 
värme, egen bar mm. Att mingla och ta fördrinken 
på den rymliga balkongen som hänger ut över Salt-
sjön är oslagbart.
 Trerätters eller buffé, serveras förslagsvis i festtältet 
- varför inte prova deras Asado, helstekt spädgris 
eller lamm? Eller våga dig på Buffé Singapore - de 
tillagar ChiliCrab som den bör göras! Som avslut-
ning kanske dans & underhållning arrangeras i res-
taurangen - det kan inte bli bättre! Under kvällen kan 
ni även välja att ha ett sprakande fyrverkeri, öppna 
eldar, artister eller andra arrangemang.

Letar du efter något alldeles, alldeles speciellt? Fåfängan med sitt unika läge och med Stockholms bästa 
utsikt är ett perfekt ställe för en privat fest eller ett företagsevenemang. Fåfängan förenar Stockholms 
stadskänsla med den underbara blågröna skärgården.
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Piren Evenemang
Event & konferens utmed 

Saltsjön för mellan 
90-1000 deltagare

Från Stockholms central:
6 km, 8-16 min

08-546 59 900
info@piren-evenemang.se
www.piren-evenemang.se

Fåfängan Evenemang
Stockholms vackraste 

event- & konferenslokaler 
för mellan 8-90 deltagare

Från Stockholms central:
4 km, 6-14 min

08-642 9900
info@fafangan.se
www.fafangan.se

En idyll med 
 närhet till city. Välkommen 

till Stallmästaregården.
www.stallmastaregarden.se

18 Á LA CARTE, FEST & CATERING



 Under vintern är det restaurangen & lusthuset, 
som gäller. Restaurangen rymmer upp till 100 
personer sittande, c:a 150 minglande. Lusthuset 
kan abonneras året runt för sällskap upp till 30 
personer.  Anläggningen har ett utmärkt kök med 
fullständiga rättigheter.
 På Piren Evenemang hittar du kanske sveriges 
coolaste eventlokaler, välj mellan flera olika miljöer 
för fester, kickoff, konferenser, eller olika möten, all 
information hittar du på www.piren-evenemang.se

Söders skönaste uteterrass

Mitt i nya Hornstull finner du Taket Hornstull. 
En mötesplats med högklassigt kök, Söders skö-
naste uteterrass, stor fest och konferenslokal. 
Allt detta beläget i vackra Högalidsparken med 
tunnelbana i huset. Taket Hornstulls ljusa och 
fräscha lokaler lämpar sig för konferenser upp 

till 40-120 personer. Med unikt läge inom tull-
larna och med tunnelbana i huset är Taket ett 
givet alternativ för dagkonferenser. Konferens-
teknik på plats.

Spansk grisfest

Kundträff, bröllop, födelsedag eller firmafest? 
den Spanska grisfesten är ett utmärkt och upp-
skattat tema hos Puerta Del Sol. En grisfest 
är en fest där man äter helstekt gris. Grisfes-
terna blev populära bland Svenskar redan på 
1970-talet i samband med att charterresor till 
bland annat Kanarieöarna. Restaurang Puerta 
del Sol erbjuder Spansk grisfest här hemma i 
Stockholm, den perfekta företagsfesten.

En magisk underhållning

På Magic Bar vid Karlaplan kan du räkna med 
en magisk måltid och krogshow i en unik miljö. 
Magiska drinkar, ett brett vin– och ölsortiment 
och en meny som är helt förtrollande. Och gi-
vetvis livs levande magiker i deras restaurang! 
En del trollkarlar kommer du att känna igen från 
TV, andra långväga gästartister kanske du bara 
får chans att se en enda gång! n

På Magic Bar kan du räkna med en magisk måltid och show i en 
unik miljö. Och givetvis livs levande magiker i deras restaurang! 

FOTO: SJLOCKE / ISTOCKPHOTO.COM

SPANSK GRISFEST!SPANSK GRISFEST!

08-5454 8555

Sveavägen 105
www.puertadelsol.se

Den Spanska grisfesten är ett utmärkt

och uppskattat tema bland våra gäster.

Kontakta oss för mer information!
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Överraska dina kollegor, kunder eller 
återförsäljare med en annorlunda konfe-
rens med ovanliga och spännande upp-
levelser. Minusgrader mitt i sommaren, 
ett folkrace, en kurs i drejning eller en 
klurig mordgåta som slår allt. bokakick-
off.nu har de bästa adresserna för oför-
glömliga äventyr. 

PRÖVA OLIKA SPORTER och tävlingar i samband 
med nästa konferens eller event! I och runt om Stock-
holm finns många spännande tävlingsformer att testa. 
Så från is till massor av pudersnö!
 Ett Swiss Event. Det är en resa! En resa som kräver 
mod och skicklighet. Upplev den bästa offpiståkning-
en i alperna. Österrike – ST: Anton; Schweiz – Engel-
berg och Andermatt; Frankrike - Serre Chevalier, La 
Grave; Italien - Alagna, Champoluc. Ni besöker 4 
länder på 4 dagar, allt under en helg! Ni är ”The Best 
of the best” och åker med de mest erfarna bergsgui-
derna. Swiss Event garanterar orörd lössnö i de orter 
som de väljer att åka i. Detta är för er som vill vara 

FÖRETAGS-
AKTIVITETER
MED DET DÄR LILLA EXTRA
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Boka ert klimatsmarta

företagsevent för

upp till 300 pers.

Tfn: 08-560 480 00
Mail: info@sanga-saby.se

Tel: 08-99 35 99
www.actioncenter.se

Folkrace • Motorkamp • Paintball 
och nu även gokart på sjön

Världens skönaste mötesplats 
med Groove & Soul

Utsiktsvägen 10 • Nynäshamn • 08 546 291 14
www.utsiktenmeetings.se

Eventbanan
Höghöjd i Roslagen

Nordrona, Norrtälje
070-374 39 38 • www.eventbanan.se

SOLNA - TELEFONPLAN
UPPSALA

www.klattercentret.se • info@klattercentret.se

08-730 00 93

Mer än bara Kickoff, konferens, restaurang & aktiviteter.
08-617 00 00 • Gärdet & Kungsholmen • www.ballbreaker.se

Hyr en brandbil!

www.kalasbilen.se • Boka på 073-973 14 50

Företagsfest - event - kickoff

www.swissevent.se
0771-299 000

Den bästa OFFPISTåkningen 
och de mest hänförande 

VANDRINGslederna 
i Alperna!
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med om en naturupplevelse och utmana er skidåk-
ning till nivåer över det vanliga. Du bör alltså ha stått 
på skidorna ett tag för att kunna hänga med i tempot.

En oförglömlig upplevelse!

Hyr en brandbil från Kalasbilen till ert event, före-
tagsfest, transport till och från kickoffen eller andra 
festligheter. Uthyrningen sker per timme med chauf-
för, upp till 6 brandmän om så önskas. De utlovar en 
riktig stämningshöjare och anordnar även tävlingar 
som tex.”brandsläckning” och ”brandmanatest”

Stor variation i Nynäshamn

Möten som berör är vad Utsikten Meetings trum-
mar för, och med musiken i väggarna samt under-

hållning av stor variation är vår strävan alltid att ni 
ska nå rätt stämning för att skapa framgångsrika 
möten som lever upp till era förväntningar. Oav-
sett om ni är här på konferens, teambuilding eller 
en födelsedagsfest är målet alltid att ni ska lämna 
oss med ett leende. Välkommen till en konferens 
i Stockholm som alltid bjuder på det lilla extra, 
välkommen till vår konferensanläggning i Nynäs-
hamn.

Och sedan, handkraft

En företagsaktivitet som ni aldrig kommer glömma 
arrangeras av Kreativkickoff. Den här arrangö-
ren har i flera decennier samlat personalgrupper 
till kreativa aktiviteter och skapat utveckling med 
hjälp av händer, koordination och fantasi. I Jea-
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Sånga Säby erbjuder hög stämning, mat och konferenslokaler av högsta kvalitet. Anläggningen har en 
tydlig miljöprofil och blev 1999 Nordens första Svanenmärkta hotell.
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nette Anderssons keramikverkstad kan upp till 120 
personer dreja både för nöjes skull och samtidigt 
köra teamträning.  – Du minns väl den roliga tim-
men i plugget? 

Fångarna på fortet 
– En beprövad aktivitet

Ute i skärgården finner vi Vaxholms Kastell en slottslik-
nande borg utanför själva Vaxholm. Den byggdes en 
gång i tiden som en försvarspunkt mot den ryska flot-
tan. Platschefen Lars Aggestedt har successivt utveck-
lat och förfinat nutidens faciliteter på det slottsliknande 
kastellet. Idag är de bistra tiderna ett minne blott. ”Nu 
handlar det om att gästerna ska ha det bra och ro-
ligt här på Kastellet.” Säger Lars. Konferenslokalerna, 
festvåningen, restaurangen och aktiviteterna är av 
högsta klass och garanterar er en lyckad kick off.

Motortävlingar som får 
hornen att växa

Stockholm Action Center är en aktör som vi varmt 
vill rekommendera. Företaget har över tio års erfa-
renhet av att skapa äventyrsaktiviteter för företag 
och privatpersoner. De har sin motor & paintball-
park söder om stan, endast tjugo minuter från city. 
Här kör vi bil på en av landets bästa banor och 
roar oss med aktiviteter som folkrace, minicars, fyr-
hjulingar och crazy cars. I Klubbstugan står det se-
dan dukat till fest för upp till sjuttio personer. Och 
till sommaren har de en ny form av gokartliknade 
båttävling att erbjuda. – Det kanske vore något?
 Söker Du den totala upplevelsen i Stockholm 
så har Sundsta i Norrtälje mycket att erbjuda! 
Sundsta Säteri är verkligen en upplevelsefabrik. 
Här erbjuds allt från Bakkurs med kollegorna till 
Folkracekonferens.
 Förutom alla inspirerande aktiviteter är Sundsta 
Säteri naturskönt beläget i det vackra Roslagen, mitt 
mellan Norrtälje och Rimbo, på bekvämt avstånd 
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Stockholm Action Center har över tio års erfaren-
het av att skapa äventyrsaktiviteter för företag. 
De har sin motor & paintballpark söder om stan.
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från Stockholm, Stureplan och Arlanda. Säteriet har 
anor från 1100-talet och huvudbyggnaden härstam-
mar från 1640-talet. Måste ses, måste upplevas!

Kreativt & listigt

Att vara kreativ med kroppen och att ge hjärnan mo-
tion! Lista ut vem mördaren är. Lär dig dreja favorit-
koppen eller något annat spännande. En konferens 
kan vara så mycket mer än prat och mat!  Många 
har väl drömt om att vara att vara en tänkande kri-
minalare som löser kniviga mordgåtor. Mordmys-
terium är en arrangör som tagit tag i den dröm-
men. Här samlas ni i en engagerande gruppaktivitet 
som likt ett sällskapsspel väcker tävlingsinstinkten. 
Själva mordgåtorna är skrivna i modern tappning 
med mycket humor och igenkännliga karaktärer.  
 En kväll med Mordmysterium får er att öppna upp 
ögonen för varandra och ger er en ny kunskap om 
gruppen samtidigt som du lär känna dig själv bättre. 
På köpet kommer ni garanterat att få er många här-
liga skratt tillsammans.
 Hos Ballbreaker arrangeras det både aktiviteter 
som till exempel bowling likväl som olika dryckes-

provningar, besök deras hemsida på www.ball-
breaker.se för mera information.
 På Engelen erbjuds det paket med mat, underhåll-
ning och företagsaktiviteter, avsluta sedan kvällen i 
nattklubben Kolingen.

08-20 91 91 • www.mordmysterium.se

Mordmysterium + Middag = Succé

Sundsta Säteri
– Upplevelser i Roslagen

0175-605 54 • www.sundsta.se
FOLKRACE - SKYTTE - GOLF

Teambuilding & personalutveckling
via fest och skapande.

120 kan dreja samtidigt.

070 733 88 18
www.keramikfest.se
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Annorlunda

Bellmanspecialisten Carl Håkan Essmar har den 
Gustavianska epoken som sitt största intresse, hu-
morn, nöjeslivet, politiken, kläderna, litteraturen, 

ekonomin, konsten, ja allt det som utgjorde den 
tidens vardag och fest och som kom att prägla 
denna kulturella guldålder. Om du önskar sätta en 
annorlunda och härligt tema på er fest, konferens 
eller kick off så är det ett bra och enligt tips att ta 
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Vaxholms Kastell erbjuder dig och dina arbetskollegor olika aktiviteter 
som till exempel Fångarna på kastellet, dessutom så håller Kastellets 
konferenslokaler, festvåningen och restaurangen högsta klass.
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hjälp av Carl Håkan alias Bellman med ett 1700-
tals tema. Följ med Bellman på en resa till 1700-ta-
let. Här finns flera färdiga ”1700-talspaket”, Gustavi-
ansk visafton, Musikalisk 1700-talssalong, Bellman i 
tal och ton, Den kristne Bellman att erbjuda. Samtliga 
av dessa program kan anpassas i längd och utfö-
rande efter önskemål. Eller varför inte ett helt Skräd-
darsytt program? Exempelvis en högreståndsfest, eller 
kanske en maskeradbal i 1700-talsstil.
 Naglo Vodkabar, är mycket populär. Baren har 
samlat ett brett sortiment av runt 70 olika sorters 
vodka. Ett litet hål-i-väggen-ställe med hög stämning 
på Regeringsgatan 4 på Norrmalm i Stockholm. En 
provning av olika Vodka är en perfekt företagsaktivitet 
som ett kul inslag att avluta kick offen med. Och tänk 
på att skåla med snaps, kvalar inte in som Vodka-
provning.

Inte is i vodkan, men 
däremot Vodka i isen

Annorlunda är väl att garantera minusgrader mitt 
i sommaren! Isbaren på Nordic Sea Hotel, Vasa-

Annorlunda är väl att garantera minusgrader mitt i somma-

ren! Isbaren på Nordic Sea Hotel, Vasaplan är något man 

bara måste besöka vid något tillfälle.
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plan är något man bara måste besöka vid något 
tillfälle. Världens första permanenta isbar. Här 
är det -5°C året runt och all inredning inklusive 
glasen är gjord av 100 % ren och kristallklar is 
från Torne älv uppe i Lappland i norra Sverige. 
Så passa på, nästa gång när det är dags för 
en konferens, upplev Stockholms coolaste bar, 
ABSOLUT ICEBAR STOCKHOLM. Och själva ho-
tellet, Nordic Sea, har verkligen allt och det per-
fekta city läget, bredvid Arlandaexpress.

Börja klättra på väggarna

Klättercentret har 4 inarbetade mycket uppskat-
tade paket kring klättring och andra höghöjdsut-
maningar. Dessa skapar på ett naturligt sätt för-

”TA AKTIVITETEN 
TILL NYA HÖJDER”

utsättningar för samarbete, kreativt tänkande, tillit 
och hälsosam fysisk aktivitet. Samtliga evenemang 
kan vidare kombineras med tillgång till konferens-
rum, samt mat och dryck. Ni får även genomföra 
olika utvecklande samarbetsövningar, både på hög 
höjd samt nere på marknivå.
 Evenemangen kräver att alla i gruppen använ-
der både huvudet och resten av kroppen för att 
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tillsammans hantera nya situationer. Både spän-
nande och utvecklande.

Letar ni efter ett äventyr?

Ta då med dina företagskollegor på en upple-
velse utöver det vanliga. I natursköna Roslagen 
närmare bestämt i Norrtälje knappt en timmes 

bilkörning från Stockholm City, hittar du Event-
banan med en riktig höghöjdsbana där ni kan 
prova på aktiviteter på olika höjder beroende 
på hur pass modig man är. n

I natursköna Roslagen närmare bestämt i Norrtälje, 
hittar du Eventbanan med en riktig höghöjdsbana 
där ni kan prova på aktiviteter på olika höjder bero-
ende på hur pass modig man är.
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Stockholm är en utmärkt konferensstad, till-
räckligt stor för att erbjuda ett spännande 
utbud, men samtidigt tillräckligt liten för att 
kännas lagom. bokakickoff.nu har de bästa 
adresserna runt City, i slott och gårdsmiljö 
samt till sjöss och i skärgården

MED MAGNIFIKT LÄGE alldeles ovanför Brunnsvi-
ken, intill Hagaparken, ligger Haga Forum. Hit tar 
man sig smidigt både från stan med buss, bil och till 
fots eller från Arlanda, med flygbussen som stannar 
alldeles utanför. Haga Forum var förr i tiden en ter-

KONFERENS-
LOKALER

minal för bussarna, men är numera ett modernt fo-
rum för spännande möten. Den ljuvliga Hagapar-
ken och Brunnsviken utanför de stora fönstren gör 
den här platsen till en unik miljö. Här finns sex fullt
utrustade konferenslokaler, varav den största 
tar  upp till åttiotvå gäster. Lunch och middag äts i den 
öppna matsalen, där det serveras en internationell och

”I CITY LÄGE”
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dynamisk meny. När vädret tillåter tar vi dessutom gär-
na en drink på terrassen innan maten. En bra idé om 
du vill arrangera Fest med stort F är att abonnera hela 
Haga Forum. Lokalen är helt otroligt lyckad som festlokal

Mitt i city

Ligger hotellet, Nordic Sea, som verkligen har allt. 
Fullt utrustade inspirerande konferenslokaler, en res-
taurang där ni bl.a. kan avnjuta en trerättersmid-
dag med norrländska delikatesser såsom västerbot-
tenspaj, Kalixlöjrom, reninnanlår och hjortronglass 
serverat på istallrikar. Härliga rum att övernatta i. 
Det perfekta city läget, för alla konferensensdelta-
gare, bredvid Arlandaexpress. 

Annorlunda hotell mitt i stan

5 minuters promenad bort hittar du Hotel Hellsten. 
Minst sagt ett annorlunda hotell mitt i stan. Rum-

men är tysta, spännande och unika. Hela hotellet 
har en unik inredning där tradition möter starka 
färger och etniska inslag. Helt enkelt en kreativ 
miljö som gör att din konferens blir den succé du 
vill ha. På Hotel Hellsten finns rum, möteslokaler, 
måltider och utrustning för konferenser med upp 
till 55 personer och för träffar med upp till 150 
personer. På deras systerhotell.
 Hotel Rex på andra sidan gatan har de tre till 
konferenslokaler i olika stil. Här hittar du säkert 
en perfekt konferenslokal för just er samling. 

En fantastisk utsikt över 
Stockholms ström

Lysande utsikter för lyckade events. Operakälla-
rens stora och flexibla festvåning Operaterrassen 
ligger två trappor upp från stora entrén. Utsikten 
från panoramafönstren är magnifik, med vy över 
Kungliga slottet och Stockholms ström, där varje 
årstid har sin speciella charm. På Operaterrassen 
är möjligheterna oändliga.
 De kan anpassa lokalen efter storleken på säll-
skap upp till 300 personer. Här anordnar de allt 
från frukostmöten, konferenser, luncher, utställning-
ar, till stora galamiddagar och bröllop.

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är 
en personlig och prisvärd konferensanläggning 

med varm atmosfär.

En mötesplats mitt i
Stockholm City

3 minuter från Arlanda express

5 minuter från Centralstationen
www.dalarnashus.se

08 545 141 30

Unik konferensmiljö

Luntmakargatan 68 • +46 8 6618600 • www.hellsten.se

Fazer Restaurang & Konferens
Fleminggatan

www.fazer.se/fleminggatan
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S i g g e s t a  G å r d  o c h  
S i g g e s t a  L O G E

Unika fest-  och 
eventlokaler 

Vi har byggt om den gamla logen 
t i l l  en fantast isk 

festvåning som rymmer upp t i l l 
350 s i t tande gäster.

På gården f inns nu också möj-
l igheter att  övernatta i  våra f ina 

Herrgårdsf lyglar  och i  det
 nyrenoverade Siggesta By.

 
Läs mer på 

www.siggestagard.se

täby park
EffEktiva mötEn
i En flExibEl och 

familjär miljö
www.tabypark.se
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Fazer Restaurang & Konferens

Välkommen till Fazer Restaurang & Konferens, 
Fleminggatan för en lunch- och mötesupplevelse i en 
klass för sig! Här har många fantastiska ögonblick 
redan upplevts under de dagar de har haft öppet. 
De har fått mycket beröm för sin mat och sina ljusa 
lokaler, den fantastiska ljusgården och inte minst de-
ras hembakade bröd, som du gärna får köpa med 
dig hem. Deras salladsbuffé representerar upp till 
fjorton olika variationer varje dag och du som gäst 
får din varmrätt vackert upplagd på ditt fat. På Fa-
zer vill man att lunchen ska vara en skön paus och 

en ny smakupplevelse varje dag. Att laga allt från 
grunden är ett vinnande recept som de började 
med redan 1891. Fina råvaror, god service och 
välkomponerade menyer – allt för att du ska trivas 
och få en avkopplande stund. De erbjuder också 
en mötesplats som har en helt nyrenoverad hörsal 
och loungeavdelning. 

Nära Stockholms centralstation

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en mö-
tesplats  bara ett stenkast från Stockholms central-
station. Du kan ha konferens eller boka mötesrum 

FOTO: VIKTORIA DAVIDSSON

Med magnifikt läge alldeles ovanför Brunnsviken, intill Hagaparken, 
ligger Haga Forum. Hit tar man sig smidigt både från stan med buss, 
bil och till fots eller från Arlanda, med flygbussen som stannar allde-
les utanför. Haga Forum var förr i tiden en terminal för bussarna, men 
är numera ett modernt forum för spännande möten
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Relax           Enjoy          Dine           Laugh         Walk in the park  

Tel. +46 (0)8-33 48 44   
www.profilrestauranger.se

vid Brunnsviken i kungliga Hagaparken
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i en inspirerande miljö beläget i en vacker fastig-
het.  De erbjuder möten med personlig touch och 
en atmosfär utöver det vanliga. Öppna hus, kurs, 
konferens, evenemang, pressträffar, seminarier De 
erbjuder allt från små, personliga rum, till rum för 
stora möten.

Nära flyg och nöjesliv

Täby Park Konferens & Hotell är en flexibel mötes-
plats med optimalt läge nära Arlanda och Stock-
holms stora utbud av nöje och kultur. Ett bekvämt 
och prisvärt alternativ för dig som söker effektiva 
helhetslösningar med all service under samma tak 
och personlig service utöver det vanliga.
 Täby Park har hela 24 välutrustade mötesloka-
ler, en tekniskt fulländad hörsal för 344 delega-
ter, en 425 kvm stor eventhall,147 Svanenmärkta 
fyrstjärniga hotellrum, 2 restauranger för upp till 
400 gäster och 200 fria parkeringsplatser.

Lysande utsikter för 
lyckade events.

www.operakallaren.se

Konferenser
Företagsfester

Högtider

Carlshälls Gård

08-668 07 10 
kontor@carlshallsgard.se

www.carlshallsgard.se
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erbjuder perfekt inramade festarrangemang och 
möten. Bröllop, jubileum, julbord, konferens 
och andra festliga tillfällen då vi möts. Sedan 
1989 har Carlshälls Gård, till mångas nöje 
och härliga minnen, fungerat som festvåning, 
konferens och restaurang. Carlshälls Gård är 
en mycket vacker byggnad vars stomme är av 
packat kalkbruk. Huset är det enda i Stockholm 
som byggts på detta sätt. Konferensrummen har 
namn som Brantingsalongen, Mälarrummet, 
Riddarfjärdsrummet, Gårdsrummet och Bränn-
vinskungens sal.

Möten och mat på Sånga Säby

Från början var Sånga-Säby främst en plats för kur-
ser och undervisning. Sedan 1955 är de en renod-
lad hotell- och konferensanläggning med både LRF 
och andra företag och organisationer som gäster, 
berättar Anders Törnroth, försäljningschef.
 Anläggningen ha en mycket tydlig miljöpro-
fil. År 1999 blev anläggningen Nordens första 
Svanenmärkta hotell. På Sånga-Säby får”Hållbar 
utveckling” ett ansikte. helheten går igenom hela 
anläggningen inte minst i den utsökta maten som 
serveras. Här tas inga genvägar vad gäller kva-

”I SLOTT OCH 
GÅRDSMILJÖ”

 Kristinehovs malmgård byggdes 1790 av 
grosshandlaren Georg Fredrik Diedrichson ef-
ter ritningar av slottsmurmästaren Petrus Serén. 
Huvudbyggnaden blev en våning hög med en 
hög attikavåning. Nu kan du boka Stockholms 
centralaste 1700-talsgård till er nästa samling. 
I sann 1700-tals anda erbjuds att man får hyra 
gårdens salar för konferens eller fest till rim-
liga priser. Fest på gården är alltid uppskat-
tat. Arrangera nästa fest med 1700-tals tema i 
1700-tals miljö. Lokalerna är lämpliga för 10-
100 gäster. För större fester eller event finns 
möjlighet att hyra ett våningsplan eller hela 
huvudbyggnaden. ”Vi kan också ordna under-
hållning och 1700-tal á la Bellman är något av 
vår specialitet.” Säger platschefen Carl-Håkan 
Essmar. 
 Skärholmens Gård är också en 1700 tals 
upplevelse. Gården nämndes först som torp 
1627 och löd under Vårby Gård. På 1750-ta-
let byggdes torpet ut med ståndsmässig huvud-
byggnad och fristående flyglar. Idag är gården 
en till största delen en konferens och festvå-
ningsverksamhet. Skärholmens Gård erbjuder 
idag tillsammans med Herrängens Gård konfe-
renser och seminarier i charmig herrgårdsmiljö. 
Gården har grupparbetsrum och uppdaterad 
konferensutrustning. Skärholmens Gård kan ta 
70-80 personer och Herrängens Gård 60-70 
personer. Glöm inte att fest är välkommet på 
båda gårdarna.

En rofylld lantlig idyll 

På Carlshälls Gård på Långholmen finner ni en 
rofylld och lantlig idyll från tidigt 1800-tal, som 

www.royalcruiseline.se • bokningen@royalcruiseline.se

Boka på
011-12 78 01,
08-210 025

Skärholmens GårdSkärholmens Gård
Konferens-kickoff-företagsfest

08-710 66 83 • www.skarholmensgard.se

Kristinehovs Malmgård

” En 1700-tals herrgård mitt i staden”

Den lilla intima konferensanläggningen
belägen på Södermalm.

Tel: 08- 668 95 68 • info@kristinehovsmalmgard.se
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lité och det svenska ursprunget är förstås ledordet. 
-Vi markerar gentemot leverantörer om vi inte tycker 
något håller måttet. 
 Sånga Säby kan erbjuda en kapacitet på 260 
bäddar. Och vad det  gäller sittande matgäster finns 
det rum för 300 besökare.

Landet fast nära stan. 

En dag på Siggesta Gård. Blanda nytta med nöje 
på er kick off och kombinera en mötesdag med ro-
liga företagsaktiviteter på Siggesta Gård. Den här 
platsen är rena rama aktivitetscentret. Här finns akti-
viteter så som Fotbollsgolf, Äventyrsgolf, Mingelgolf 
med en världsmästare, Bonnkampen, Uppdraget, 
Förrätten, Matlagningskurs, Pepparkakshusbygge, 
Vinprovning i vinoteket, m.m.

”MÖTEN TILL SJÖSS 
OCH I SKÄRGÅRDEN”

 Den gamla logen är nu ombyggd till en fantastisk festvå-
ning som rymmer upp till 350 sittande gäster. På gården 
finns nu även möjlighet att övernatta i fina herrgårdsflyglar 
och i det nyrenoverade Siggesta By. Rummen är snyggt 
inredda och i sängarna ligger både dunmadrasser och 
fluffiga duntäcken, allt från svenska MilleNotti som natur-
ligtvis är godkända av astma och allergiförbundet.
 Väl ute i skärgården lägger vi gärna kursen mot Vax-
holms Kastell. Utanför själva Vaxholm byggdes en gång 
i tiden denna borg som en försvarspunkt mot den ryska 
flottan. Platschefen Lars Aggestedt har successivt utvecklat 
och förfinat faciliteterna på det slottsliknade kastellet. Det 
handlar om att gästerna ska ha det bra och roligt här på 
Kastellet.” Säger Lars. Konferenslokalerna, festvåningen, 
restaurangen och aktiviteterna är av högsta klass. Den re-
lativt nyetablerade Minbaren, Bar & Bistro med sin stora 
härliga uteservering är dessutom en riktig bonus 
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 En fest i Stockholms skärgård blir alltid en fullträff! 
Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden är en naturskönt 
belägen restaurang på strandkanten i solnedgången 
vid bryggor, fina båtar och en och annan yatch. Den 
ligger i Moranoviken vid Baggensfjärden. Hit tar ni 
er mer båt, SL eller med bil. Med bil tar det ca 15 
minuter från Stockholms city. Den här krogen är en 
festlokal, en festvåning & en skärgårdskrog. Här har 
du den perfekta platsen både för representation och 
fest. 

Tidlös lyx och hemtrevnad

Med influenser från amerikanska segelparadiset har 
det vid Stockholms hamninlopp skapats ett hotell, res-

tauranger och mötesplatser med en kombination av 
tidlös lyx och genuin hemtrevnad. Ett svenskt New-
port vid vattenbrynet i Nacka Strand.
 I Nacka Strand samlas inte inte mindre än 
tre unika hus för möten, mingel och events.
Nacka Strandsmässan är en mäss- och eventarena 
av högsta klass och passar för dig som vill samla lite 
fler gäster. Upp till 5700 ryms det här.
 Hotel J, medlem i Design Hotels™, erbjuder nyre-
noverade mötesrum för 2 upp till 160 personer, och 
en festvåning för upp till 100 personer.

Exklusivt vid Nacka Strand

 J:s Fabrikörsvilla är en exklusiv mötesplats vid vatt-
net i Nacka Strand för inspirerande konferenser och 
festliga kalas. De välkomnar upp till 50 mötesdelta-
gare, 72 middagsgäster eller – när du hyr hela huset 
för en mingelfest, releaseparty eller liknande– upp till 
150 personer.

välkommen till hotel j
StockholmS newport

www.hotelj.com

www.djuronaset.com   08-571 490 00
S U P E R I O R  H O T E L  •  R E S T A U R A N T  •  C O N F E R E N C E
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TEL J

Hotel J, medlem i Design Hotels™, erbjuder nyrenoverade 
mötesrum för 2 upp till 160 personer, och en festvåning för 
upp till 100 personer.
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Boka er en skärgårdskryssning 

Är ni ett sällskap på 20 till 150 personer så kan 
ni hyra M/S Symfoni för en oförglömlig upple-
velse som skiljer sig från det vanliga. Besättningen 
ordnar allt från utrustning till menyer och underhåll-
ning. Om ni vill mingla så kan ni bjuda in upp 
till 230 personer. Rederiet, Royal Stockholm Cru-
iseline, har även andra fartyg. Bl.a. M/S Saga 
Lejon.  Där kan ni bjuda in hela 380 personer för 
middag, konferens och mingel. Våga mönstra på, 
det blir en upplevelse för livet. Sist men inte minst 
har de en av Nordens mest inspirerande mötes-
platser. Djurönäset som ligger i oslagbart läge i 

Stockholms vackra skärgård. Det är dessutom ett 
fyrstjärnigt konferenshotell. Här finns stor kapaci-
tet och flexibilitet samt attraktivt färdig förpackade 
konferens- och utbildningserbjudanden.

Skärgårdsinspirerade rum

Vistelsen blir i trivsamma, skärgårdsinspirerade 
och nordiskt designade hotellrum. Maten här 
är årstidsanpassad och gjord på närproduce-
rade råvaror med smaker från norden och skär-
gården. Massor av roliga aktiviteter och skön 
avkoppling i underbar skärgårdsnatur finns na-
turligt vis att tillgå. n

Hos Djurönäset så erbjuds det massor av roliga aktiviteter och skön avkoppling i en underbar skärgårds-
miljö. Konferenshotellet är dessutom fyrstjärnigt.

FO
TO

: D
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RÖ
N
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SE

T

Boka Konferens &
’’Fångarna på Kastellet’’

Bjud dina arbetskamrater eller dina kunder på en minnesvärd upplevelse,
för det är  något alldeles extra med konferenser & events på Kastellet
och Badholmen.

WWW.KASTELLET.COM

Fax: 08-541 321 12
E-post: info@kastellet.com

Boka och info:
08-1200 48 70

Välkomna!
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Boka Konferens &
’’Fångarna på Kastellet’’

Bjud dina arbetskamrater eller dina kunder på en minnesvärd upplevelse,
för det är  något alldeles extra med konferenser & events på Kastellet
och Badholmen.

WWW.KASTELLET.COM

Fax: 08-541 321 12
E-post: info@kastellet.com

Boka och info:
08-1200 48 70

Välkomna!
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Namn Telefon kartkoordinat Finns på sid.
Ballbreaker 08-617 00 00 D6 22
Benstockens
 Långtidsparkering 08-594 921 30 C3 Omsl 2
Carlshälls Gård 08-668 07 10  38
Clas på hörnet 08-16 51 36 D6 11
Djurönäset konferenshotell 08-571 490 00 H6 42
Engelen 077 113 01 40 D6 10
Exit 08-644 77 77 C6 15
Eventbanan 070-374 39 38 C1 22
Fazer Konferens   
 Fleminggatan www.fazer.se C6 34
Fyrverkeriplattan 070-418 54 86 KTE 6
Fåfängan 08-642 99 00 D6 18
Haga Forum 08-33 48 44 D6 37
Hotel J 08-601 30 00 E6 42
Hotel Hellsten*** 08-661 86 00 D6 34
Junibacken 08-587 230 00 D6 11
Kalasbilen 073-973 14 50 KTE 22
Keramikfest 070-733 88 18 C6 26
Klättercentret i Solna 08-7300093 C6 22
Kristinehovs malmgård 08-668 95 68 C6 39
Magic Bar 08-667 25 00 D6 11
Mordmysterium 08-20 91 91 KTE 26

Nedan finner du en översikt över de restau-
ranger, arrangörer och anläggningar som 
vi rekomenderar.

Dessa är försedda med telefonnummer, 
kartkoordinater samt en hänvisning till var 
i reportaget de är med.

På föregående två sidor finns en lä’nskarta 
med ett koordinatsystem där du kan se un-
gefär var du ska lägga din kickoff.

Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, 
representation, fest & catering i och kring Stockholm

Namn Telefon kartkoordinat Finns på sid.
Naglo Restaurang 08-10 27 57 D6 11 
Operakällaren 08-676 58 00 D6 38
Piren 08-546 599 00 D6 18
Puerta Del Sol 08-5454 8555 D6 19
Royal Stockholm Cruiseline 08-210 025 D6 39
Siggesta Gård 08-562 80 100 G6 35
Skärgårdskrogen
 i Saltsjöbaden 08-717 15 60 E7 16
Skärholmens Gård 08-710 66 83 C7 39
Stallmästaregården  D6 18
Stockholm Action Center 08-99 35 99 C7 22
Stockholm Konferenscenter 08-545 141 30 D6 34
 Dalarnas hus
Sundsta Säteri 0175-605 54 F1 26
Swiss Event 0771 130 140 Alperna 22
Sånga Säby 08-560 480 00 A6 22
Taket Hornstull 070-578 37 00 C6 16
Täby Park
 Konferens & Hotell  08-506 483 00 D5 35
Utsikten Meeting 08-546 291 14 C11 22
Vaxholms Kastell 08-541 333 61 E5 45
Villan 08636 50 00 D6 16
Villa Godthem 08-505 244 15 D6 15

KTE = Kommer till er
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Norrtälje/Almunge

Från
Uppsala

Märsta/Sigtuna

HOTELL

BENSTOCKENS
LÅNGTIDSPARKERING

ARLANDA
Från
Stockholm

Vi tar hand om bilen
medan Du reser.

ARLANDAS BÄSTA PARKERING!
– har blivit ännu bättre!

Boka gärna via vår web. www.benstocken.se

• Tvätt
• Bilservice

• Starthjälp
• Varmkörning
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