Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Konferenspriser 2014

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
TEL
0520-758 83
FAX
0520-748 83
E-MAIL
fasetten@kalaskoket.se

Vad är viktigt när du ska boka en konferens/möteslokal? Närheten, tillgängligheten,
maten, servicen eller kanske priset? Vår konferens - Mötesplats Fasetten, ligger på
Skogstorpa i Trollhättan. Lättillgängligt från alla håll och nära både E45:an och RV44.
Hos oss parkerar du bekvämt utanför dörren – helt gratis dessutom!

Konferenspaket heldag 325:- /p
•
•
•
•
•
•

Förmiddagskaffe och smörgås
Frukt & vatten
Serverad lunch, sallad, smör & bröd, mineralvatten/lättöl samt kaffe och kaka
Eftermiddagskaffe och kaka
Konferenslokal med trådlöst internet
OH - Whiteboard - Blädderblock - Papper - Pennor - Vatten & Frukt

Konferenspaket halvdag 265:- /p
•
•
•
•
•

E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se
Ett samtal – vi fixar resten!
Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
inte boka din nästa affärslunch
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Förmiddagskaffe och smörgås alt. eftermiddagskaffe och kaka
Frukt & vatten
Serverad lunch, sallad, smör & bröd, mineralvatten/lättöl samt kaffe och kaka
Konferenslokal med trådlöst internet
OH - Whiteboard - Blädderblock - Papper - Pennor - Vatten & Frukt

Tillval
•
•
•
•
•

Morgonkaffe
Godis
Mineralvatten
PC Kanon
Grupprum

(Alla priser är exklusive moms) - Åberopa ditt avtal för ett ännu bättre pris

Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Har du några frågor?
Kontakta Annette Fassl
0733-24 72 72
annette@motesplatsfasetten.se

Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Våra möteslokaler

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
TEL
0520-758 83
FAX
0520-748 83
E-MAIL
fasetten@kalaskoket.se

Granaten
Kapacitet: 140 personer i biosittning alt. 100 i skolsittning eller 30 i U-sittning

Safiren
Kapacitet: 80 personer i biosittning alt. 40 i skolsittning eller 28 i U-sittning

Briljanten
Kapacitet: 45 personer i biosittning alt. 35 i skolsittning eller 30 i U-sittning

Opalen
Kapacitet: 30 personer i biosittning alt. 24 i skolsittning eller 20 i U-sittning

Rubinen

E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se
Ett samtal – vi fixar resten!
Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Kapacitet: 16 personer mötesrum

Diamanten
Kapacitet: 15 personer mötesrum

Stenmanska
Kapacitet: 10 personer mötesrum

Grupprum (8 st)
Kapacitet: 8 personer i varje rum

Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Har du några frågor?
Kontakta Annette Fassl
0733-24 72 72
annette@motesplatsfasetten.se

