Samfundsværdi (CSR)
Fondens overskud bruger
vi vores almennyttige
arbejde for børn og unge
med handicap.

Møder i XXXL-FORMAT - fra august 2019
Introduktion af kæmpe LED-skærm til salgspræsentationer, møder mm.

NYHED fra august 2019
Brogaarden afslutter i efteråret 2019 en omfattende renovering og
opgradering som bl.a. omfatter nye lofter, gulve, belysning, café- og
fællesområder, værelser, interiør, udendørsarealer og nyt AV-udstyr/skærme/
lyd mm i alle lokaler. I alt bruger ca. 10 mio. DKK.
Ikke mindst er vi stolte over at kunne præsentere vores renoverede sal med
mulighed for brug af en kæmpe LED-skærm i fuld HD. Salen har plads til 250 på
stolerækker og ca. 165 med bordopstilling.
LED-skærmen, som kun findes fastmonteret ganske få steder i Danmark, giver
mulighed for nogle helt fantastiske præsentationer, og derfor særdeles
velegnet til salgsdemonstrationer og møder som kræver deltagernes fulde
opmærksomhed. LED-skærmen står ultraskarpt også med fuld belysning i
salen.
Som introduktion, så alle kan prøve LED-skærmens unikke muligheder, stilles
den i efteråret gratis til rådighed for vores gæster (værdi 20.000 kr.)
Kontakt Misse, Rikke eller Dorte på 6440 1700 og hør nærmere om, hvordan
du gør dit møde eller konference til noget helt særligt.

Dagsmøde, fx kl. 09.00 - 16.00
Pr. person incl. LED-skærm, kr. .......................................

408,49

Salgsmøde, fx kl. 17.00 - 22.00
Pr. person excl. middag, incl. LED-skærm, kr. ..................
Pr. person excl. 2-retters middag, incl. LED-skærm, kr. ...

139.94
350,49

Forplejning mm
Afhængig af opholdets varighed er følgende inkluderet i opholdet:

Produktark/nyhed 2019 - 2019.05.08

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Ankomst kaffe/the, hjemmebagt brød, ost, pålæg og marmelade
Frisk frugt og isvand på buffet under hele mødet
Formiddagskaffe/the med hjemmebagte småkager og grønne snacks
Årstidens frokostbuffet, oste mm., kaffe/the, incl. 1 vand/alm. øl
Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage
BROGAARDEN’s 2 retters menu af årstidens råvarer
Aftenskaffe/the med småkager
Overnatning
Morgenbuffet

◼ 1 plenumlokale med 85 tommer skærm, whiteboard, flipover mm.
◼ 1 grupperum pr. 20 deltagere. Øvrige 600 kr. pr. dag.
◼ Gratis adgang til trådløst internetAlle priser inkl. moms. Øvrige muligheder, kontakt os venligst for tilbud.
Tilbuddet er gældende til 31.12.2019.
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