INSPIRATIONSKATALOG

MØDER
2022

BUSINESS - GOLF - NETWORK

NÆRVÆR & NETVÆRK
Hvad end du leder efter en lokation til et eksklusivt møde, strategiseminar, bestyrelsesmøde
- eller blot et sted at fejre højdepunkterne i hverdagen - byder Great Northern på unikke rammer.
Få særlige oplevelser i Kerteminde og oplev hvordan fordybende ro og nærvær danner eksklusive rammer for unikke
mødeoplevelser og lad kreativiteten blomstre, midt i naturen.

INDHOLD
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

DAGSMØDE

morgenmad i restaurant eat
-

isvand, kaffe & frisk frugt
(Serveres i mødelokalet hele dagen)

-

Tag et afbræk fra hverdagens faste rammer og find effektivitet
og kreativitet i naturskønne omgivelser.

frokost inkl. én øl/vand
-

eftermiddagskaffe, te & kage

Inviter dine kollegaer eller samarbejds- og netværkspartnere

-

med på en særlig mødeoplevelse i Kerteminde. Her er alt skabt

lokaleleje

med ønsket om at inspirere og give plads til ultimativ

-

fordybelse.

notesbog & kuglepen

Et dagsmøde indeholder alt hvad I skal bruge for at få mest
muligt ud af jeres næste mødedag.

08:00 - 16:00
1.000 dkk (pr. person)

KONTAKT

event@greatnorthern.dk
+45 33 33 77 11

INDHOLD
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

HELDAGSMØDE

morgenmad hos restaurant eat
-

isvand, kaffe & frisk frugt
(Serveres i mødelokalet hele dagen)

-

frokost inkl. én øl/vand

Vi ved at store beslutninger kræver både

-

ro og fordybelse.

eftermiddagskaffe & kage
-

Lad tiden stå stille for en stund og brug en hel dag hos Great
Northern, hvor diskretion og roen omkring jer er helt
essentielt for os.

3-retters middag hos restaurant eat
-

lokaleleje

Et heldagsmøde kan skræddersyes efter netop jeres ønsker;

-

hvad enten I ønsker en hel dag med fokus og fordybelse, eller

notesbog & kuglepen

en dag hvor mødeaktiviteter er i fokus, men hvor der samtidig
skal være plads til små pusterum til både fordøjelse og
fordybelse.
KONTAKT

08:00 - 22:00
1.475 dkk (pr. person)

event@greatnorthern.dk
+45 33 33 77 11

INDHOLD
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

DØGNPAKKE

2 x morgenmad
-

kaffe, isvand & frisk frugt
-

frokost inkl. én øl/vand

En døgnpakke er perfekt til de grupper, der kommer langvejs

-

fra, eller som blot ønsker en dag hvor mødeaktiviteterne skal

eftermiddagskaffe & kage

foregå i ro og mag - måske med muligheden for at kombinere

-

med eksklusiv afslapning og en smule selvforkælelse.

3-retters menu
-

Her er der rig mulighed for at skræddersy aktiviteterne til

overnatning

netop jeres behov – både i jeres private mødelokale, men også i

-

de mange faciliteter I finder udenfor lokalet.

notesbog & kuglepen
-

lokaleleje

09:00 - 09:00
2.475 dkk (pr. person)
KONTAKT

event@greatnorthern.dk
+45 33 33 77 11

INDHOLD
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

BUSINESS & PLEASURE

2 x morgenmad
-

2 x kaffe, isvand & frisk frugt
-

2 x frokost inkl. én øl/vand

Få den fulde oplevelse af Great Northerns unikke faciliteter og

-

indloger jer i halvandet døgn med eget mødelokale under hele

2 x eftermiddagskaffe & kage

opholdet.

-

3-retters menu

På trods af, at jeres ophold uden tvivl tager afsæt i et ønske om

-

produktivitet og vigtige beslutninger, så vil vi gerne love at I

overnatning

stadig vil føle roen i kroppen fra i ankommer til i forlader os

-

igen.

notesbog & kuglepen
-

Vi håber, at vores inspirerende omgivelser og dedikerede

lokaleleje

nærvær kan være med til at gøre de store beslutninger lidt
nemmere - eller om ikke andet, lidt sjovere.

dag 1: 09:00 - 22:00 dag 2: 09:00-16:00

KONTAKT

3.175 dkk (pr. person)

event@greatnorthern.dk
+45 33 33 77 11

