
Du får tid över till annat.

VI GÖR DET VI 
ÄR BÄST PÅ



VI BOKAR DINA 
KONFERENSER
Vi bokar dina konferenser i hela Sverige kostnadsfritt men du vet väl 
om att vi även hjälper till med planering och projektledning kring de 
här eventen? Våra erfarna projektledare guidar er hela vägen fram 
till beslut och bokning.



på www.konferenspoolen.se får du ett smakprov på några av de konferensanläggningar 
du kan boka genom oss –  med fakta, kapacitet, läge och mycket mer. Här hittar du även 
de senaste nyheterna och erbjudandena.

VILL DU TJÄNA TID, PENGAR?

Kund 2013

 På Konferenspoolen har man alltid varit lyhörda för våra behov och önskemål.»

vår affärsidé är att hjälpa våra kunder hitta 
rätt i hela Sveriges utbud av konferensan-
läggningar. Med vår kunskap och kompetens 
har vi sedan 1988 hjälpt våra kunder att 
boka konferenser och möten. Snabbt och 
utan kostnad för dig tar vi fram de alternativ 
som passar bäst för just ditt möte. Vi lotsar 
dig hela vägen fram till beslut och bokning.  
Små och stora konferenser, events, utställ-
ningar – vi hjälper dig att boka alla typer 
av möten. 

«

 

KONFERENSADMINISTRATION

vi vet att konferenser kan vara tidskrävande 
att arrangera. Lokaler ska bokas, logi och 
middagsarrangemang ska planeras, inbjud-
ningar ska skickas ut, deltagarförteckningar 
och namnbrickor ska tas fram. Att-göra-listan 
kan göras lång.

Vi har både kunskapen och kompetensen 
för att du tryggt ska kunna lämna över all 
administration kring en konferens till oss. 
Ring eller fyll i vårt kontaktformulär på  
www.konferenspoolen.se.

några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Bokning av lokaler, logi och middagsarrangemang 
En fullständig budgetering för hela arrangemanget 
Utformning och utskick av digitala och postala inbjudningar 
Uppbyggnad av anmälningswebb som länkas från er hemsida 
Deltagarbekräftelse i vändande e-post 
Fakturering



VÅRA KUNDAKTIVITETER

vi lägger stort fokus på att lära känna våra kunder. Därför bjuder vi in dig till olika aktivi-
teter; ett intressant seminarium, ett teaterbesök eller en studieslinga med besök hos 
några av våra konferensanläggningar. Ju bättre vi lär känna dig och ditt företags behov, 
desto bättre service kan vi erbjuda. 



Telefon 020-78 11 25 • Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm 
info@konferenspoolen.se • www.konferenspoolen.se


