Workshops & minimässor
BJUD IN KUNDER OCH BESÖKARE TILL DIN MONTER
OCH BJUD PÅ DET LILLA EXTRA!
Det råder ingen tvekan om att mat och dryck förstärker upplevelsen av din monter.
Till din monter tillhandahåller vi på Clarion Hotel Sign allt från serveringspersonal, godis
och drycker till smörgåsar och enklare maträtter - så att du som utställare och montervärd kan fokusera på dina kunder och besökare hela tiden.
Dryck, alkoholhaltiga drycker samt förtäring
Dryck och förtäring som bjuds på ska köpas av Clarion Hotel Sign. Clarion Hotel Sign
innehar utskänkningstillstånd för hela hotellets utrymmen. Det innebär att du som utställare måste beställa alkohol via Clarion Hotel Sign om du vill servera öl, vin eller sprit.
Det är både bekvämt och praktiskt eftersom vi redan finns i huset och kan lagerhålla dina
drycker så att du får dem väl kylda. Vi levererar direkt till din monter och tillhandahåller
dryck, glas och personal. Det är inte tillåtet att servera alkohol före klockan 11.00 eller till
personer under 20 år.
Priser, Mat & Dryck till er monter
Vin: 460:-/flaska		
Mousserande vin: 550:-/flaska
Champagne: 720:-/flaska
Öl & Cider: 56:-/st
Mineralvatten/Läsk/Lättöl: 31:-/st
Kaffe/te: 31:-/st
Kaffetermos inkl tillbehör, socker, mjölk och pappersmuggar: 175 kr/termos
Canapéer: 35:-/st
Snittar: 40:-/st				
Godis/Snacks med papper: 28:-/person
Charkbricka, minimum 10 personer: 235:-/person			
Sandwich/Wraps: från 110:-/st
Samtliga priser anges exklusive moms. 12% för mat och alkoholfria drycker samt 25% moms för alkoholhaltiga drycker.

Företagsgodis med logga får man som utställare ha med sig.
Teknik & Konferensutrustning
42 tums skärm på stativ ink montering, installation och transport: 2.500:-/st exkl. moms
50 tums skärm på stativ ink montering, installation och transport: 2.950:-/st exkl. moms
Extra konferenbord med vit duk: 250:- exkl. moms
Extra ståbord med vit duk: 250:- exkl. moms
Värd/Värdinna: 350:-/timme exkl. moms (minidebitering 4 timmar)
För mer information samt för beställning, vänligen kontakta peder.harrysson@choice.se.

