Vi

får en fantastisk möjlighet till
avkoppling med underhållning,
föreläsningar, god mat, trevligt
sällskap och många glada skratt.

Program 8 – 9 mars
För mer information

Företagsamma Q och PANTHER AB
inbjuder till en helg, i samarbete med
Scandic Hotell Skogshöjd, Swedbank,
SEB och Destination Södertälje.

Vad ingår i priset?
För mer information

Bokningsinformation
För mer information

Utställning och försäljning
pågår lördagen kl 10 – 19
och på söndagen mellan kl 10 – 12

Sponsorer

Priser
Enkelrum
2 650
Del i Dubbelrum 2 450
Del i Trippelrum
2 350
Del i Fyrbäddsrum 2 225
Tillägg för en extra natt 500 kr inkl moms
Dagbiljett lördagen 1 850
Utställarplats
1 750 (ex moms) nattgäster
Utställarplats
3 500 (ex moms) utan övernattning

Program

Vad ingår i priset?

Lördag 8 mars
10.00
11.00
11.30
12.00

Utställarna är öppna för affärer på Olgas bar
Barmusiken börjar med Yvonne Westling Dahl
vi pianot
Lisbeth Wigström önskar alla välkomna
med en skål i receptionen
Lunchbuffé

13.00 – 13.30
Seminarier – Granen – SEB
”Har jag råd att ha kul när jag blir pensionär?”
Seminarier – Tallen – Destination Södertälje
”Södertälje – en passionerad plats med framtidstro”
Seminarier – Eken – Swedbank
” visste du att gifta ärver ibland, sambos gör det aldrig”
13.45 – 14.15
Seminarier 4 Granen – Swedbank
”Har jag råd att ha kul när jag blir pensionär?”
Seminarier – Tallen – Destination Södertälje
”Södertälje – en passionerad plats med framtidstro”
Seminarier – Eken – SEB
” e-transaktioner och Swisch - handla utan kontanter”
14.15 – 15.15 Mingel med försäljning
15.15 – 16.00 Kaffe med modevisning från Bodyco
• Beach 2014
• Syndigt läcker till natten
16.15 – 17.15 Seminarie – Granen och Tallen
High Heel School
16.00 – 19.00 Mingel med försäljning
19.30
Middag, italiensk buffé
20.30
Underhållning Anna-Lena Brundin.
Hon har blivit utsedd till Sveriges roligaste kvinna
och har som vanligt tusen järn i elden. Hon
bestämde redan som barn att hon skulle bli 		
komiker.
21.30 – 02.00 Musik och fest i restaurangen till Grabbarna Grus

12.00

Lunch och avslut

*SPA-avdelningen öppen Månd-Fred 12.00 - 20.00,
Lörd 09.45 - 19.00, Sönd 09.45 - 16.00
Reducerade priser på vissa behandlingar under helgen.
Varje person måste själva boka SPA och uppge att det gäller
Kvinnor i Farten, tel: 08 517 391 30. Öppetider 11.30 – 17.30
Vid SPA bokning – uppge kod ”Kvinnor i farten”
(även på nätet under rabattkod)

Bokningsinformation
Du bokar genom att maila till info@foretagsammaq.se
Viktigt att du meddelar:
Namn och adress
Mailadress
Rumsstorlek och namn på de du ev ska dela rum med
Hur många personer som din anmälan gäller och som ska
ingå i fakturabeloppet
Eventuellt tillägg för att komma på fredagen

•
•
•
•
•

Utsällningsplats/bokning
Du bokar genom att maila till info@foretagsammaq.se
Vid anmälan för att ställa ut ditt företag vill
vi ha följande uppgifter
Företagsnamn
Fakturaadress
Vad du säljer eller erbjuder

•
•
•

Efter att du anmält dej kommer du att få en
faktura som skall betalas omgående då det är
betalningen som bekräftar anmäla.
Frågor besvaras av Lisbeth Wigström på
tel 0703 744 788

Söndagen 9 mars
07.00 – 10.30 Frukost
08.30 – 09.30 Välj mellan Zumba eller Yoga
10.00
Utställning med försäljning och
SPA avdelningen öppnar

Föreläsningar av Swebank, SEB och Destination Södertälje
• Utställare
/ försäljning och eventuellt BH skola
• Välkomstdrink
• Frukost och lunch både lördag och söndag för nattgäster
• Italiensk buffé på lördagkvällen
• Tillgång till vissa SPA-behandlingar*
• Tillgång till SPA-avdelningen
• Underhållning av Anna-Lena Brundin
• Musikunderhållning av Grabbarna Grus
• Pianobar
• Välj mellan Zumba eller Yoga på söndagmorgonen
• High Heel School
• Kaffe och modevisning
•
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www.foretagsammaq.se

www.panther.se

