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ARENA SKÖVDE

STADSHOTELLET LIDKÖPING

Varmt välkommen till mötesplatsen mitt i hjärtat av Skaraborg
(10 min till Resecentrum, 1h från Gbg, 2h från Sthlm).
Vi erbjuder flexibla lösningar för konferenser från
2 till 700 personer.
Varför inte avsluta med ett besök på vår relaxavdelning Aqua
Vitalis eller middag och bowling på O’Learys.

Med flertalet lokaler, alla med trådlöst internet och modern
teknik som passar till det lilla mötet för 2 pers. upp till stora
arrangemang om 250 pers. eller fler så skräddarsyr vi ert möte
efter era önskemål. Addera det centrala läget, 67 rum, relax
samt en vacker matsal & bar så har vi alla förutsättningar att
göra er vistelse fylld av kreativitet, inspiration & resultat!

TEL 0500-49 87 50
WWW.ARENASKOVDE.SE

TEL 0510-220 85
WWW.LIDKOPINGSTADSHOTELL.SE
E-POST: KONFERENS@LIDKOPINGSTADSHOTELL.SE

FLÄMSLÄTT STIFT- & KURSGÅRD

LIDKÖPINGS FOLKETS HUS

Välkommen ut till oss på Flämslätt! Inspireras av vårt
natursköna läge och låt kreativiteten flöda. Vi har en mängd
olika ändmålsenliga lokaler för, likväl, den lilla som den stora
gruppen. Adderat till detta så gör vi vår mat på, i mesta
möjliga mån, lokala råvaror och från grunden.
Läs mer om våra erbjudande och annat på flamslatt.se.

Träffas i konferensmiljö mitt i centrala Lidköping.
Inled mötet i Lidköpings Folkets Hus nya möteslokal för upp
till 50 personer och avrunda med en film i biosalongen.
Eller varför inte tvärtom? Få igång mötet med en filmkick,
skaparövning i keramikverkstan eller kanske en liten mjukstart
i Gillastugan? Ring eller skriv till oss för energigivande och
kreativa sammankomster.
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TEL 0511-304 40
WWW.FLAMSLATT.SE

STENPORTSGATAN 17, LIDKÖPING
0510-210 23 • WWW.FOLKETSHUS-LIDKOPING.SE
E-POST: INFO@FOLKETSHUS-LIDKOPING.SE
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Äntligen Företag & Affärer är magasinet som vänder sig till
Skaraborgs alla företagare och distribueras med posten.
Syftet med magasinet är att inspirera dig som företagare samt
ta del av andra företagares utveckling och förhoppningsvis få
din entreprenörsanda att spira.
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Erbjudande just nu: Boka 4 nummer för
5000kr/införande, få en helsida om din
konferensanläggning (gäller 1/tillfälle)
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Utgivningsdagar 2019:
27 FEBRUARI • 8 MAJ • 18 SEPTEMBER • 6 NOVEMBER

KONTAKTPERSONER
Anders Georgson • 0734-60 94 56 • anders@ltsmedia.se
Thomas Gustafsson • 0734-60 93 66 • thomas@ltsmedia.se
Christer Swenlert • 070-529 88 88 • christer@ltsmedia.se
Andreas Ljung • 0709-40 31 30 • andreas@ltsmedia.se

