Eventhuset tilbyder de per fekte rammer til alle typer af Event & Arrangementer

ÅRETS PERSONALEFEST
Vores mål er, at du og dine kollegaer/
medarbejdere får den bedste oplevelse,
I k an forestille jer!

BIKER FOR EN DAG

Biker for en dag !
Mange har på et tidspunkt i livet set en flok
Bikere drøne ud af landevejen på deres store
motorcykler iført deres særegne Outfit/accessories, og følt sig draget eller været nysgerrig
på det frie liv som Biker og deres måde at leve
og se ud på.
Afhold jeres næste firmafest i Eventhuset som
Bikere for en dag, hvor vi for at sætter jer i den
rette bikerstemning og stiller flg. Til rådighed:
• Eventhuset er på dagen lavet om til en
bikerklub, med flere klublokaler og barer
• Det rette Outfit/accessoires til alle deltagere, inkl. veste, tatosleves, badass solbriller
smykker m.m.
• Det flyder med store Harleyer som man kan
komme ud og køre i flok på.
• Konkurrencer der har relation til bikermiljøet
• Fri bar
• Stor grillbuffet med tilbehør
• Dagen slutter med fest og dans så længe i
orker
• Der vil være fotograf der foreviger den
sejeste firmafest i har oplevet
• Mulighed for bustransport til og fra Eventhuset
Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Det rette outfit til alle
Det rette Outfit/accessoires til alle deltagere,
inkl. veste, tatosleves, hårde solbriller, smykker
m.m
Igennem vores påklædning udtrykker vi, hvem
vi er. Vores påklædning udstråler vores identitet og kan styre andres opfattelse af, hvem vi
er.
Sammen med måden du går, står og taler på,
påvirker påklædningen det indtryk, andre
mennesker får af dig, når de møder dig første
gang.
Så for at blive opfattet som succesfuld, skal du
klæde dig som en, der har succes og magt, inden for det felt du bevæger dig i”, siger Christina Wedel fra firmaet Stylemansion
Man kan altså manipulere med sit udtryk, gennem det tøj, man vælger at tage på i en given
situation, og man kan vælge at klæde sig, så
det passer til en given situation for at sikre sig,
at man bliver opfattet som troværdig i forhold
til den rolle, man spiller.
Som Biker foren dag, stifter du bekendtskab
med et helt nyt udtryk, det er både sjovt og en
smule grænseoverskridende.
Nye udtryk nye oplevelser
firmaet vil tale om denne dag i lang tid fremover....

Store Harleyer !
Det flyder med store Harleyer som man kan
opleve live på landevejen, mens i kører afsted i
en flok.
Historien om Harley-Davidson.
Den første Harley Davidson motorcykel blev
bygget 1903, og er i dag den mest legendariske motorcykel i vergden, med sin helt
særegne lyd, og er samlingspunkt for en gruppe af bikere, der har det til fælles, at de elsker
deres Harley, det frie liv på landevejen, og ikke
mindst samværet med andre ligestillede med
samme lidenskabelige interesse for HarleyDavidson motorcykler.
I får en flig af bikerlivet på denne dag, og får
indtryk af hvordan man ændrer attitude og
udstråling, når man bliver sat i et andet miljø.
For mange forbliver det en drøm at prøve en
tur på en ægte Harley-Davidson, deltagerne
til Eventhusets bikerfest får alle muligheden
for leve drømmen ud som passager på en fed
Harley-Davidson.

Dette bliver en anderledes personalefesten
som i alle vil snakke om i lang tid fremover.

Konkurrencer !
Konkurrencer der har relation til bikermiljøet
Sjove og anderledes konkurrence, hvor alle
uanset køn og størrelse kan være med.
Alle deltagere får lov at konkurrere i :
Øksekast,
Den maskuline udgave af dartspil
Bueskydning,
Bueskydning efter mål bringer konkurrencemennesket frem i alle.
Sømblok,
Sjovt spil med træstamme, hvor du skal slå
store søm i en træstamme. Første hold med
sømmene slået helt ned i træstammen vinder!
Tovtrækning,
Idrætskonkurrence, hvor to hold a normalt
otte personer trækker i hver sin ende af et
langt tov, som har en markering på midten
Der vil naturligvis også være konkurrencer på
2 hjul !
Alt sammen under instruktion af en af vore
instruktører og kontrollanter, der følger jer ved
alle disciplinerne.
Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Fri bar !
I forbindelse med arrangementer over 50
personer, er der muligheden for et “fribarkoncept”, som i alt sin enkelthed går ud på at
gæsterne enten bliver udstyret med et armbånd alternativt en dedikeret bar, der sørge for
at servicere med de valgte muligheder.
Som udgangspunkt er fribar-konceptet en
fordel ved større selskaber, hvorimod vi ved
mindre selskaber anbefaler at man kører efter
forbrug, eller et antal drikkekuponer pr. person.
Eventhuset kan tilbyde 2 forskellige slags Fri
Bar-koncepter:
Blød Fri Bar: Fadøl, husets vin, sodavand og
kildevand
Hård Fri Bar: Efter middagen udvides baren
med spiritus og diverse drinks
Prisen for Fri Bar bliver bestemt efter størrelsen
på selskabet og hvor mange timer Fri Bar I ønsker.

Dette bliver en personalefesten alle i firmaet vil tale om – og måske får lidt ondt i
hovedet af…....

Stor Grillbuffet
•
•
•
•
•
•

Med flere slags grillet kød
Forskellige kartofler
Lækre salater
Nybagt brød
Saucer
Sødt til kaffen m.m.

I vælger selv blandt et kæmpe udvalg af kød,
salater, kartoffelretter, saucer samt friskbagt
brød, og sødt til kaffen.

Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Fest og dans
Dagen rundes af med kæmpe fest og dans i
vores store Diskotek/Natklub
Således sikrer I jer at alle medarbejderne ikke
spredes for alle vinde.
Vi har fuldt professionelt diskoteks lyd, lys, laser og røganlæg.
En kæmpe bar med alt hvad der hører til inkl.
Fadøl.
Vi tilbyder de perfekte omgivelser, og den helt
ægte Diskotek/Natklub stemning
Eventhuset kan rumme op til 250 festglade
mennesker.

Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Fotograf
Der vil være proff. fotograf tilstedede, der foreviger den sejeste firmafest i har oplevet
Et sæt billeder (ca. 200 billeder udleveres 2-4
dage efter festen i digital format, efter aftale.
Posters kan bestilles efter ønske i antal og størrelse.

Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Bustransport
Eventhuset har naturligvis sin helt egen luksus
VIP bus, hvilket giver jer mulighed for bustransport til og fra Eventhuset.
Få en tur udover det sædvanlige i vores VIP
bus med lækre lædersæder.
Den perfekte løsning hvis det sociale samvær
skal være i højsædet.
VIP-bussen er naturligvis udstyret således, at
alle gæster sidder i læderbetrukne komfortstole eller sofagruppen bagest i bussen.
Alle sidder ved borde så der er mulighed for
at få noget at spise undervejs og i køkkenet/
baren er der selvfølgelig fadølsanlæg.
Bussen er blandt andet udstyret med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaanlæg
Fadølsanlæg
220 volt udtag
Vippestole i læder
DVD afspiller
CD afspiller
Køkken
Køleskab
Ekstra TV-skærme
Ipad tilslutning

Dette bliver en personalefesten alle i
firmaet vil tale om - i lang tid fremover....

Biker fest
7,5 timers Blød Fri Bar,
kl. 18:00-01:30

kr. 1.243,75
Velkomstdrinks
Stor Grillbuffet
Konkurrencer
Diskotek til kl. 01:30
Natmad inkluderet
Fotograf der foreviger den sejeste firmafest
Fri bemandet garderobe
Gratis ture bag på Harley-Davidson
Fri Blød Bar kl. 18:00-01:30

Minimum 50 deltagere

Biker fest
7,5 timers Blød Fri Bar,
& 5 timers Fri Drinks-Bar
kl. 18:00-01:30

kr. 1.437,50
Velkomstdrinks
Stor Grillbuffet
Konkurrencer
Diskotek til kl. 01:30
Natmad inkluderet
Fotograf der foreviger den sejeste firmafest
Fri bemandet garderobe
Gratis ture bag på Harley-Davidson
Fri Blød Bar kl. 18:00-01:30
Fri Drinks-Bar kl. 20:30-01:30
Minimum 50 deltagere
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Priser fra Kr. 950 pr person Teambuilding/Konkurrencer.
Buffet og drikkevarer.
Minimum 50 deltager

Menu og drikkevarer kan kom
kombineres efter aftale.
Eventhuset tilbyder et uforp
uforpligtende møde, hvor vi skræd
skræddersyer et tilbud, som opfylder
alle Jeres ønsker til den næste
“Årets” firmafest.
Du kan kontakte for yderlige
information eller en mødeaftale på:
biker@eventhuset.dk
Telefon: 51 21 64 09

EVENTHUSET
Industrikrogen 8
2635 Ishoj

