STÖRRE EFFEKTIVITET FÖRENAT MED NÖJE

FÖRETAGSEVENT

Multi Challenge
Vi erbjuder mer än bara långa och tjatiga teambuildingar
med penna och papper. Skapa en glad och positiv stämning inom ert företag med oss.
Varför väljer företag Multi Challenge?
Ni kan nå nya nivåer av effektivitet genom att svetsa ihop arbetsgruppen med olika utmaningar. Stärk
både de professionella och sociala banden inom gruppen och återvänd till jobbet som ett bättre team.
Vi erbjuder följande företagspaket:

Paket 1

- Boda Borg 2 timmar
- Laserhall 20 minuter

208 kr/person

Paket 2

- Boda Borg 2 timmar
- Laserhall 20 minuter
- Konferens 1 timma
- Fika (kaffe med fikabröd)

276 kr/person

Paket 3

- Boda Borg hela dagen
- Laserhall 20 minuter
- Gokart 1 race
- Konferens 2 timmar
- Lunch

499 kr/person

Paket 4

- Boda Borg hela dagen
- Laserhall 20 minuter
- Gokart 1 race
- Konferens 2 timmar
- Lunch, middag (inklusive slutet sällskap)

Tid: ca 2,5 timmar

Tid: ca 3,5 timmar

Tid: ca 5-8 timmar

Tid: ca 6-10 timmar

633 kr/person

Alla priser är exklusive moms samt per person. Vi reserverar för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Vill ni sätta medarbetarna eller kanske till och med cheferna på prov så ska ni välja något av våra
kamper; 3 kamp eller 4 kamp. Kamperna kan genomföras individuellt eller i lag. Lägg till vårt tävlingsupplägg med tävlingsledning och medaljer för 28 kr/person.

3 kamp
Tid: ca 3,5-5 timmar

4 kamp
Tid: ca 4-6 timmar

- Gren 1: Boda Borg heldag
- Gren 2: Gokart
- Gren 3: Laserhall

335 kr/person

- Gren 1: Boda Borg heldag
- Gren 2: Gokart
- Gren 3: Laserhall
- Gren 4: UV-golf

391 kr/person

Bo hos oss
Behöver du eller några av dina anställda
boende så erbjuder vi prisvärda alternativ i
vårt vandrarhem. Övernattning kan även läggas
till i våra paket. För priser och information besök
vår hemsida.

Pris från

182 kr/pers

Alla priser är exklusive moms samt per person. Vi reserverar för eventuella tryckfel och prisförändringar.

Information
Företagsevent
Vill du arrangera ett företagsevent hos oss och bjuda in era kunder så ring eller maila så berättar
vi mera.
Marknadsföring
Vill du vara med och synas hos oss som är ett av Sveriges största äventyrshus så har vi
möjlighet att erbjuda prisvärd marknadsföringsplats i vår anläggning. Vi har idag över 50 000
unika besökare varje år. Vi har redan idag andra stora aktörer bland annat jämtkraft mfl. Kontakta
oss så berättar vi mer.
Vi hjälper dig
Vi har många års erfarenhet av företagsevent så kontakta oss så hjälper vi till att hitta en paketlösning som passar era önskemål.
Bokning och information
Bokning sker på telnr +46 (0)63 14 05 40 eller mail info@multichallenge.se. För mer information besök vår företagssida under paket och event på www.multichallenge.se.
Öppettider
För aktuella öppettider besök vår hemsida. Vid större sällskap finns möjligheten att boka
aktiviteter även stängda dagar. Ring eller maila för mer information.
Välkommen!

Tjalmargatan 1, 831 45 Östersund SVERIGE
Tel: + 46 - 63 - 14 05 40

Mail: info@multichallenge.se
Web: www.multichallenge.se

