UTFORMNINGEN AV ETT LYCKAT EVENT!
När vi på Sörbybacken får in en förfrågan om ett företagsevent som är i startgroparna så är det första
vi tar reda på, vad har ni för syfte med ert event? Vi har stor erfarenhet av alla olika typer av arrangemang och skräddarsyr gärna förslag som passar just ert företag. Vi strävar alltid efter att skapa en
riktigt minnesvärd företagsaktivitet som gör skillnad och med ett tydligt syfte.

KICK OFF, TEAMBUILDING & ADRENALIN
Vi erbjuder företagsevent för er teambuilding eller kick off. Ett
företagsevent hos oss blir mer än bara ett möte och en middag, det blir garanterat en oförglömlig upplevelse. Utveckla er
samarbetsförmåga, stärk er gemenskap och företagskultur och ha
roligt på vägen!
Hos oss får ni utmana kollegorna i utmanande upplevelser
i naturen. Kombinera ihop er egen dag och välj bland flera
aktiviteter såsom: FÖRELÄSNINGAR (NYHET) PAINTBALL (DUBBELT SÅ
STOR OCH COOLARE BANA) HÖGHÖJDSBANOR (NYTT FÖR I ÅR- SVART BANA)
FEMKAMP (NIOKAMPSPARK MED NYA GRENAR) FOTBOLLSGOLF (NYTT FÖR I ÅRHÄFTIGARE BANA) Zipline

FÖRELÄSNINGAR
Hos oss kan ni också boka in inspirerande föreläsningar för grupper
och företag inom teambuildning, motivation, stress, psykisk ohälsa,
“livspusslet”, kost & träning. I samarbete med AktivaLiva och FitByJoel
kan vi sy ihop en föreläsning med de nyckelord just ni önskar lyfta på
grupp och individnivå. Här får gruppen reflektioner och verktyg att
applicera direkt i vardagen både arbete och i privatliv.

VEDUGNSPIZZA
Sist men inte minst tycker vi man förtjänar att avsluta kvällen med
härlig matlagning över öppen eld på vår muurikka. Eller beställer
ni en vedugnsbakad pizza från Sörens Vedugn? Hur som helst så
finns det väl inget bättre sätt att avsluta dagen på än att sitta runt
elden tillsammans med jobbarkompisarna och mumsa på riktigt
god mat?
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Paketpriser
Höghöjdsbanor + Pizzabuffé

Femkamp + Pizzabuffé

6-10 pers
11-19 pers
20-29 pers
30-39 pers
40-49 pers
50-59 pers

6-10 pers
4480:-/grupp
11-19 pers
8520:-/grupp
20-29 pers
12990:-/grupp
30-39 pers
17510:-/ grupp
40-49 pers
21950:-/ grupp
50-59 pers
26430:-/ grupp
60 eller fler - offert

4990:-/grupp
9480:-/grupp
14470:-/grupp
17470:-/ grupp
19460:-/ grupp
29440:-/ grupp

60 eller fler - offert

Paintball + Pizzabuffé
6-10 pers
4480:-/grupp
11-19 pers
8520:-/grupp
20-29 pers
12990:-/grupp
30-39 pers
17510:-/ grupp
40-49 pers
21950:-/ grupp
50-59 pers
26430:-/ grupp
60 eller fler - offert

Uppdragskamp +
Pizzabuffé
6-10 pers
4480:-/grupp
11-19 pers
8520:-/grupp
20-29 pers
12990:-/grupp
30-39 pers
17510:-/ grupp
40-49 pers
21950:-/ grupp
50-59 pers
26430:-/ grupp
60 eller fler - offert

Guidefri Niokamp +
Pizzabuffé
6-10 pers
2480:-/grupp
11-19 pers
4720:-/grupp
20-29 pers
7220:-/grupp
30-39 pers
9670:-/grupp
40-49 pers
12150:-/grupp
50-59 pers
14630:-/grupp
60 eller fler offert

Tillval
Fotbollsgolf
Bastu & Jacuzzi – 3000:- helkväll
Toppstuga för konferens
Föreläsningar offert
Mat & Dryckespaket från Sörens
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Konferens toppstuga 2000:- /4 timmar
(Rymmer ca 16 personer)

Konferens markstuga 2000:- /4 timmar
(Rymmer ca 25 personer)
Bokning inkluderar penna, papper/block, kaffe, TV med ljud och HDMI uttag efter önskemål.

Frukost- och Mellispaket
FRUKOST STANDARD:
Ostfralla med ost & skinka
Over-night oats
Ingefärashot
Pris: 70:- / person

MELLIS NYTTIGT:
Smoothe: Hello green (spenat,äpple,avocado,apelsin).
Fröfralla med ost & skinka
Pris: 65:- / person

FRUKOST LYX:
Ostfralla med salami & brieost
Youghurt med honung & Jordgubbar
Ingefärashot
Croissant
Pris: 95:- / person

MELLIS FIKA:
Smoothe: Hello green (spenat, äpple, avocado, apelsin).
Kanelbulle ekologisk från ICAS bageri
Wienerbröd
Pris: 65:- / pers
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