Detta är en inbjudan till dig som bokar event, möten
eller kickoffer i regionen. Kom till Lund och upplev vår
sköna atmosfär tillsammans med
Anagram, hjärnan bakom Lund Comedy Festival
Program 21 maj kl 09:30-14:45
•

Kl. 09:30 Hypoteket. Vi besöker ett av Lunds mest spännande lokaler, stig in i Downtown Abbey miljön där vi från
takterrassen tittar över Lundagård. Här kan 80 personer konferera eller plats för 100 middagsgäster.
www.hypoteket.se

•

Därefter passerar vi Lunds Domkyrka och tittar in på Domkyrkoforum här det finns utrymme för 100 personer att
konferera.

•

På Grand Hotel visas hotellets olika möteslokaler och vi testar fikan i deras nya Piraten foajé. Här får vi en dragning
av Lund Comedy Festival som firar 10 år den 29-31 augusti. Flera företag väljer att lägga både interna och externa
träffar, utbildningar och kickoffs i anslutning till festivalen eftersom den ger extra krydda till mötesupplevelsen. Här
kan man t ex passa på att låta humorn lämna positiva och inspirerande avtryck genom att inleda eller avsluta
Lundavistelsen med att gå på humorshow eller kanske stifta närmare bekantskap med en artist i ett exklusivt
framträdande för just dina kollegor, kunder eller leverantörer. Anagram kommer ha med sig ett bra erbjudande till er
som företag! www.grandilund.se www.lundcomedyfestival.se

•

Därefter korsar vi Lundagård och går över till Friluftsmuseet Kulturen, här äter vi lunch och får chansen att titta på
museets konferenslokaler. Den största rymmer 215 personer och den äldsta ligger i Borgarhuset mitt i parken och
rymmer 60 platser. www.kulturensrestaurang.se

•

Vi avslutar vår dag på Scandic Star som har en komplett konferensavdelning med både mindre rum till den stora
Teatern som rymmer 420 personer. Här kommer vi även få en dragning om näringslivet i Lund och stadens nya
utvecklingsområden. www.scandichotels.se/Lund.

•

Kl 14:45 åter Lund C

Varmt välkomna hälsar Visit Lund!
Dagen är kostnadsfri, begränsat antal platser.
Anmälan sker per mail till : meetings@lund.se, uppge ev allergier
Vid frågor vänligen kontakta Sofia Björk 046-359 3624

Visit Lund är ett destinationsnätverk där besöksnäringen i Lund och Lunds kommun
samverkar för att öka kännedomen om Lunds utbud och därmed öka antalet besökare till
Lund inom privat- och affärsmarknaden. Genom engagemang för destinationsutveckling
och kommunikation säkerställer vi en stark tillväxt och lockar en växande ström av
nyfikna nationella och internationella besökare.

