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DIN KONFERENS - EVENT- & BOKNINGSBYRÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fungerar som Er totalleverantör inom Alla Sorters Möten och Events (ASM Event).  

Vi hjälper er med bokning, planering och genomförande av Ert arrangemang.  

Med oss sparar ni tid, ekonomi och arbete genom våra serviceområden - och når direkt de bästa 

passande alternativen för just Ert arrangemang.  Där ni vill vara, finns vi för er - från idé till succé! 

 

KOSTNADSFRI BOKNINGSTJÄNST 

Konferens – möte – kongress – företagsevent 

Genom vår kostnadsfria bokningstjänst sparar ni Er tid och når enkelt och direkt ut till 

Sveriges alla hotell- och mötesanläggningar med endast en enda förfrågan. Vi tar fram 

förslag och presenterar kostnadsfria offerter med helhetslösningar utifrån era behov och 

önskemål. Genom oss når ni direkt de bästa passande alternativen för Ert arrangemang och 

dessutom är vår bokningsservice helt kostnadsfri.   

 

DELTAGARHANTERING 

Konferensanmälan – biljettförsäljning - eventregistrering  

Spara din tid till planering och förberedelser och låt oss sköta den administrativa 

deltagarhanteringen. Vi bistår med eventregistreringsystem och deltagarhantering där vi 

administrerar alla anmälningar och bokningar till Ert arrangemang. Vi sköter allt från 

inbjudan till administration, biljettförsäljning, bekräftelser, namnbrickor, utvärdering och 

uppföljning. 

 

SERVICE PÅ PLATS 

Konferensvärd – eventkoordinering - personalresurser 

Vi finns på plats med service för Er och hjälper till med förberedelser och genomförande. Allt 

från iordningsställande och dekoration till inregistrering, informationsdisk och extra 

eventpersonalresurser. Medan ni kan fokusera på innehåller ser vi till att allt flyter på och 

fungerar på plats.  

 

Vi projektleder arrangemang från börjar till slut med den service Ni önskar att vi hjälper till med. Ni 

väljer själva vilka delar ni önskar att vi bistår med. Det kan vara endast kostnadsfri förmedling av 

hotell och innehåll, lika väl som projektledning med fullservice från idé till genomförande. Där ni vill 

vara, finns vi för er - från idé till succé! 


