FIRMAFEST

Lad os sammen give jeres gæster en
fantastisk oplevelse
Få mest muligt ud af festbudgettet
En ekstraordinær oplevelse baseret på jeres ønsker - det lover vi at
give jer. Vores skræddersyede firmafester er tilrettelagt, så I får
mest muligt ud af budgettet og den flotteste fest.
Om du er på udkig efter ekstravagance, det traditionsbundne eller
en temafest, leverer vi, hos FlexEvent, en sensationel firmafest fra
50 – 10.000 personer.
Planlægning uden pludselige økonomiske overraskelser
Vi tager os af alt fra A-Z, så I kan koncentrere jer om gæsterne.
Med fokus på detaljerne sørger vi for alt det, der skal tages hånd
om – både før og under festen. Vi leverer konceptidéer baseret på
10 års erfaring og markedskendskab, detaljeret planlægning og
minutiøs afholdelse af arrangementer. Det betyder for jer, at I
aldrig bliver præsenteret for pludselige økonomiske
”overraskelser”.
Vores gode netværk er en fordel for dig
Vi har altid sørget for at have fokus på alle involverede parter, i de
arrangementer vi laver. Derfor har vi i dag et fantastisk netværk af
leverandører til gavn for jer. Vi vælger selvfølgelig de bedst
egnede til jeres arrangement, udarbejder kontrakter og forhandler
de bedste priser på alt fra møbler, bands, lokationer, forplejning,
personale, brandregulativer osv.

Vi tilbyder også…
Salgskonkurrencer
Dine sælgere skal sælge og derfor er det
vigtigt at du holder konkurrencen simpel
og overskuelig.
VIP ture
VIP-behandling til dine mest værdsatte
kunder, leverandører og partnere er mere
end bare en finesse.
Seminarer, møder & konferencer
Vores team af fagfolk kan håndtere alle
aspekter af konferencer og seminarer, så
I kan slappe af.
Teambuilding
Vi leverer skræddersyede teambuilding
arrangementer, der er sjove, engagerede
og ikke mindst business relevante.
Messe
En messe er den mest effektive måde for
virksomheder at promoverer sig på, lad
os hjælpe jer med at få størst muligt
udbytte af messen.
Hot Hour Experience
Et energiskabende simulationsspil til
organisationsudvikling. Spillet har til
formål at give deltagerne praktiske
oplevelser og erfaringer i forbindelse
med udviklingsforløb inden for teamudvikling, lederudvikling og personlig
udvikling.
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