EN DEL AV DIG OCH DITT FÖRETAG
Företagsevent

Morakniv har skapat en ny typ av företagsevent där vi genom olika workshops
ger dina medarbetare utmaningar som engagerar & inspirerar! Skräddarsy det
som passar just för din grupp t.ex. täljkurser, slöjd eller föreläsningar med olika
ambassadörer.
- Avdelningsaktivitet
- Teambuilding
- Workshops
- AW med föreläsning, t.ex. med mat & dryck
Antal: 5-20 personer
Lokal: Morakniv Concept Store Kungsgatan 19, 1 tr. ner i vår lokal.
Vi erbjuder olika paketlösningar med täljkurs för din grupp.
Upp till 3h nybörjarkurs med kursledare ingår i priserna.
En av våra kursledare är Bengt Waldemarsson. Bengts specialitet är att tillverka
skedar, slevar och skålar – Det är en härlig känsla när man tillverkat något
med egna händer. Det är dessutom hälsosamt och avkopplande. Handen och
hjärnan i samverkan gör att kroppen kopplar bort vardagsstress och tar fram
skaparlusten säger kursledaren Bengt Waldemarson.

”Handen
och hjärnan i
samverkan gör
att kroppen
kopplar bort
vardagsstress
och tar fram
skaparlusten”

Paket
Kaffe & Tälj

Inspirationskväll

Tapas & Inspirationskväll

Tapas & Tälj

– Jakt & överlevnad
– Fiske
– Mat
– Historia
– Tälj

Alla priser är ink moms.

Fikapaket med kaffe, the, vatten, frukt, godis
och kaka.
10-20 st. 395: - p/p
5-9 st. 595: - p/p

Tapaspaket med olika tapasbrickor, i
samarbete med Cavabaren i Stockholm.
10-20 st. 495: - p/p
5-9 st. 695: - p/p
Dryck tillkommer:
1 glas Cava/Vin 50: 1 Starköl 40: Alkoholfritt alt 30: Mineralvatten, läsk, lättöl: 20: Vi kan även ordna med andra matalternativ
som t.ex. hälsotallrik, sallader eller
vegetariskt.
Priset kan då ändras beroende på vad ni
väljer.

Samla din grupp och låt dig och gruppen
hitta inspiration till nya tankar och idéer.
Vi anlitar en föreläsare inom något av
följande områden:

OBS! Priserna kan variera beroende på
vilken föreläsare ni bokar.

Kaffe & Inspirationskväll

Fikapaket med kaffe, the, vatten, frukt samt
fikabröd.
10-20 st. Från 395: - p/p
5-9 st. Från 495: - p/p

Tapaspaket med olika tapasbrickor, i
samarbete med Cavabaren i Stockholm.
10-20 st. Från 595: - p/p
5-9 st. Från 695: - p/p

