Boka underhållning
När du vill ha kvalité till bra, hjälper
Boka underhållning till från
planering till uppföljning!

Stand up komiker
Med professionella TV- och radioprofiler
som har en sund vana att underhålla live
för en publik, har Boka underhållning bra
underhållare för ert arrangemang.
Jimmy Södermark (”Radiostyrd”),
Simon Svensson (”Morgonpasset”) och
Pelle Helgesson (”Telefonförsäljare vs
Pelle”) är tre professionella stand up
komiker kan erbjudas till ert
arrangemang.

Magiker
Inom magins värld
är det mycket mer
än bara kaniner som
trollas fram ur
hattar. Magi handlar
om illusion som
förvånar och
förbluffar gästerna och där gästerna inte
bara ser på, utan även kan aktivt
närvarar under hela showen.
Seth Engström (”Talang” 2008) och
Tim Tarney är två professionella
magiker som kan erbjudas till ert
arrangemang.

Artister
Ett arrangemang kan gärna avslutas i
musikaliska toner och i dur! Detta kan ni
ordna med både sång, dans och bravur!

Konferencier
Att kunna presentera ett arrangemang
med både humor och professionalitet är
viktigt och detta görs lämpligt genom en
extern person framför företagets VD.
Erik Myrlund Varo (”Radiostyrd”, ”P4
Morgon” m.fl.) är en professionell
programledare och konferencier som kan
erbjudas till ert arrangemang.

Föreläsare
Att utveckla och
fördjupa en grupp
är viktigt i alla
sammanhang –
oavsett om det
är företagets
avdelningar,
idrottslagets styrelse
eller en grupp individer som behöver
förbättra sin laganda.
Christopher Alvengrip
(lic. personlig tränare och coach,
ledarskapsutbildare och f.d.
fotbollsspelare) är en professionell
föreläsare som kan erbjudas till ert
arrangemang.

Eventplanering
Boka underhållning skräddarsyr samtliga
förslag och erbjuder personella resurser
från planering till uppföljning och med
sådana resurser som önskas och kan
behövas för ert arrangemang (som
talare, entrévärdar, catering och teknisk
utrustning).

Artisten Kevin Borg (”Idol” 2008) är en
professionell artist som kan erbjudas till
ert arrangemang.
För vidare kontakt
Oavsett om du vill boka underhållning direkt eller vill samspråka vidare om era
önskemål, kontakta Boka underhållning redan idag!
Kontakt: Marcus Arvesjö, 073-723 68 59, marcus@bokaunderhallning.se.
Läs gärna mer på www.bokaunderhallning.se!
(Senast reviderat: 2015-08-30)

Företagsevent i
Stockholm
För dig som vill anordna
företagsevent i Stockholm hjälper
Boka underhållning till med hela
processen från första kontakt till
uppföljning efter eventets
genomförande.

Hur kan företagsevent se ut?
Boka underhållning har samverkan med
dels Södra Sällskapet i centrala
Stockholm, dels Rent a chef (som finns i
både Stockholm, Göteborg och Malmö).
För mindre sällskap (upp till cirka 30
gäster) kan båda alternativen väljas
mellan och för större sällskap (mellan
30-60 gäster) finns Södra Sällskapet
som alternativ.

Vad kostar företagsevent?
Väljer ni enligt ovanstående beskrivning
(föreläsning, middag,
kvällsunderhållning) kan kostnaden bli
1729 kr – 2929 kr/person (exkl. moms)
och fördelar sig på nedanstående
delposter:
- Matkuvert 395 kr/gäst (hos Södra
Sällskapet) – 1595 kr/gäst (hos Rent a
chef)
- Underhållare 15 000 kr
- Föreläsare 25 000 kr

Hur bokar jag?
Du kan antingen maila info (a)
bokaunderhallning.se eller ringa 073-723
68 59. Du kommer bli kontaktad inom 24
timmar för vidare samtal om hur ert
arrangemang kan se ut och förslag på
underhållare och föreläsare.

För båda alternativen kan ni förslagsvis
lägga upp enligt följande alternativ:
– Dagen börjar med en eftermiddagsfika
vid 14.30-tiden och inspirerande
föreläsning vid klockan 15.00.
– Mellan föreläsning och middag
(bestående av trerättersmeny) vid 18.00
ges medarbetarna möjlighet att ”göra
stan”. Hos Rent a chef kan ni välja om ni
själva aktivt vill delta med matlagning
innan förtäring av måltiden.
– Kvällen fortsätter med underhållning
och ni väljer själva om kvällen ska
avslutas efter underhållningen eller om
medarbetarna ska ha möjlighet att
fortsätta kvällen på plats.

För vidare kontakt
Oavsett om du vill boka underhållning direkt eller vill samspråka vidare om era
önskemål, kontakta Boka underhållning redan idag!
Kontakt: Marcus Arvesjö, 073-723 68 59, marcus@bokaunderhallning.se.
Läs gärna mer på www.bokaunderhallning.se!
(Senast reviderat: 2015-08-30)

Underhållningspaket för
hela Sverige

Uppträdande i cirka 20 minuter med max
100 personer.

Boka underhållning har samlat ihop
några vanliga alternativ av
underhållningspaket som du kan
välja mellan. Dessa kan skräddarsys
utifrån era önskemål och behov.

En professionell artist som genomfört
flera uppträdanden med goda vitsord.
Uppträdande i cirka 20 minuter med max
250 personer.

Komikerpaket 1

Artistpaket 2

Ordningsvaktpaket

En professionell komiker som genomfört
flera uppträdanden med goda vitsord.
Uppträdande mellan 20-30 minuter med
max 250 personer.

Två professionella ordningsvakter med
arbetslivserfarenhet från
restaurangbranschen. I paketet
inkluderas arbetstid för två
ordningsvakter om upp till tio timmar på
plats (fem arbetstimmar gånger två
ordningsvakter) för arrangemanget, där
ordningsvakterna kvalitetssäkrar att
arrangemanget genomförs på ett tryggt
och trivsamt sätt för företagets
medarbetare.

Magikerpaket 1

Fotograf/filmpaket

En professionell som genomfört flera
uppträdanden med goda vitsord.
Uppträdande mellan 20-30 minuter med
max 100 personer.

Komikerpaket 2

En professionell magiker som genomfört
flera uppträdanden med goda vitsord.
Uppträdandet kan genomföras både på
scen och vid mingel, vilket kommer
överens mellan beställare och kund.
Uppträdande i cirka 60 minuter med max
100 personer.

Magikerpaket 2
En professionell magiker som genomfört
flera uppträdanden med goda vitsord.
Uppträdandet kan genomföras både på
scen och vid mingel, vilket kommer
överens mellan beställare och kund.
Uppträdande i cirka 60 minuter med max
250 personer.

Artistpaket 1
En professionell artist som genomfört
flera uppträdanden med goda vitsord.

En professionell fotograf med
arbetslivserfarenhet av fotografering och
film med goda vitsord. Passar utmärkt
för mingeluppdrag och fotografering och
filmer för professionella sammanhang
och promotion.

Konferencierpaket
En professionell konferencier med goda
vitsord. Beställare väljer om manus ska
skrivas av konferenciern eller av
beställaren, utifrån arrangemangets
upplägg.

Talarpaket
En professionell talare med goda vitsord.

Föreläsarpaket
En professionell föreläsare med goda
vitsord.

För vidare kontakt
Oavsett om du vill boka underhållning direkt eller vill samspråka vidare om era
önskemål, kontakta Boka underhållning redan idag!
Kontakt: Marcus Arvesjö, 073-723 68 59, marcus@bokaunderhallning.se.
Läs gärna mer på www.bokaunderhallning.se!
(Senast reviderat: 2015-08-30)

För allas trygghet
inför arrangemanget
Boka underhållning strävar efter att
ha så flexibla förutsättningar inför
ert arrangemang.

Hur bokar jag?
Du kan antingen maila info (a)
bokaunderhallning.se eller ringa 073-723
68 59. Du kommer bli kontaktad inom 24
timmar för vidare samtal om hur ert
arrangemang kan se ut och förslag på
underhållare och föreläsare.

Nedan presenteras några generella
överenskommelser i samband med
bokning, dessa kan anpassas utifrån
era önskemål och behov.

Utgångspunkter för alla paket
– Priset inkluderar arvode och ska vara
erlagd efter överenskommelse mellan
beställare och underhållare. Priset gäller
för (företags)interna arrangemang.
– Resa och boende tillkommer och bokas
av beställare (om utanför Stockholms
län). Bekräftelse på resa och boende
skall meddelas Boka underhållning
senast 14 dagar innan uppträdande.
– Vid avbokning från beställares sida
utgår kostnader för faktiska kostnader
som uppstått i samband med bokning
samt 50-100 % av arvodet (om
avbokning gjorts inom 14 dagar från
överenskommet datum eller tidigare).
– Vid avbokning från underhållares sida,
medverkar Boka underhållning till att en
likvärdig underhållare kan närvara. Vid
fall detta ej går, debiteras inget arvode.
– Om bekräftelse på resa och boende ej
meddelats senast 14 dagar innan
uppträdande, ses detta som en
avbokning.
– Beställare ser till att en tekniker finns
på plats och säkerställer att ljud och ljus
fungerar i samband med uppträdande,
så att underhållare kan utföra sitt
uppträdande.

För vidare kontakt
Oavsett om du vill boka underhållning direkt eller vill samspråka vidare om era
önskemål, kontakta Boka underhållning redan idag!
Kontakt: Marcus Arvesjö, 073-723 68 59, marcus@bokaunderhallning.se.
Läs gärna mer på www.bokaunderhallning.se!
(Senast reviderat: 2015-08-30)

