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Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe med administrationen af deltagertilmeldinger.
Conference Manager™ er vores professionelle værktøj til at
administrere konferencer og lignende arrangementer.
Fra planlægning over invitationer og tilmeldinger til efter–
følgende opfølgning og evaluering.

Ekstra ydelser*
• Navnekort/kongresmærker til deltagerne
(skilte + holdere)................................................................kr. 10,• Spørgeskema/evaluering.....................................................kr. 25,(Opret og udsend spørgeskema, se besvarelser og statistik,
opret diskussionsforum, udsend foruminvitation)
• Udsendelse af navneliste til
alle deltagerne ....................................................... porto + kr. 5,-

Nøglefunktioner:
• Huskelister og kalender

• Rykkerudsendelse til deltagerne i
forbindelse med manglende betaling...................................kr. 5,-

• Håndtering af særlige ønsker på deltager eller gruppeniveau

• Pakning og udsendelse
af materiale.......................................................... porto + kr. 10,-

• Tilvalg
• Differentieret agenda

• Kopiering af materiale, pr. kopi..........................................kr. 1,25

• Fuldautomatisk, onlineinvitation og tilmelding
• Navnekort/kongresmærker*
• Admin-område for foredragsholdere, til upload af materiale og visning
af deltagerlister
• Spørgeskemafunktion som kan printes eller udfyldes online*
• Evalueringsforum

• Pakning af konferencemapper,
sekretærbistand m.m. pr. time..........................................kr. 550,• Omdeling af materialer på
værelserne...........................................................pr. time kr. 550,• Udarbejdelse af bordplan til møder,
festmiddag o.lign.................................................pr. time kr. 550,-

• Udtrækning af lister til excel
• Mulighed for at kommunikere med grupper, fx tilmeldte på en bestemt
aktivitet
Conference Manager™ er et perfekt værktøj, der tilpasser sig netop dine
behov, fra arrangement til arrangement, og sørger for at give dig et stærkt
udgangspunkt til afholdelse af et professionelt arrangement – uanset størrelse.
Bare slap af – der er styr på det hele!���� Kr.

150,- pr. deltager

• Udfærdigelse af bordkort.....................................pr. time kr. 550,Priserne er gældende fra 1. januar 2018. Ret til ændringer forbeholdes.
Alle priser er angivet pr. person med mindre andet fremgår
og er inklusive moms.
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Vi koordinerer dit arrangement…

Undgå kongres-stress...

Uanset om du er i færd med at tilrettelægge dit første møde/kursus/kon
ference eller en festlig b egivenhed, så er der altid god hjælp at hente hos en
af vores konferencekoordinatorer.

Overlad det “grove” til os. Det er din sikkerhed for en perfekt afvikling,
ligesom det giver os muligheden for at sikre, at arrangørerne får det optimale ud af kongressen.

På Nyborg Strand har vi plads til det hele under ét tag. Mere end 30 mødelokaler med plads fra 2 til 1.000 personer. Vores restaurations- og festlokaler
kan servicere op til 1.000 couverter, og hotellet kan rumme 750 overnattende gæster fordelt på 426 værelser.
Men vores store kapacitet er ikke på bekostning af den hyggelige stemning
på hotellet – det ligger os på sinde, at også små forsamlinger føler sig velkommen og tilpas.
Oven i købet får du den mest fantastiske udsigt over Storebælt eller hotellets dejlige park.

De små tings store betydning...

I konferenceafdelingen er vi parate med gode råd og vejledning til
arrangementer. Vi er også behjælpelige med at skaffe værelser på andre
overnatningssteder, hvis det skulle vise sig, at vi på trods af vores mange
værelser ikke har nok til netop dit arrangement. Vi samarbejder med en
række dygtige underleverandører indenfor profilering, teknik, transport,
teambuilding, innovation samt entertainment (se specialbrochure).

Vores medarbejdere har tjek på det hele helt ned i detaljerne. Alt bliver
skræddersyet til netop dit arrangement, og du behøver ikke bekymre dig
om selv de mindste detaljer.

Destination Nyborg
Et unikt samarbejde mellem Nyborgs 7 hoteller/overnatningssteder giver
mulighed for at tilbyde i alt 95 konferencelokaler, 1.350 senge, 1.540 gratis
P-pladser, tusindvis af oplevelser! Et mødested indenfor kun 2,5 km
(se specialbrochure).

Vil du vide mere
– så ring direkte til en af vores konferencekoordinatorer på tlf. 65 15 05 51 og
aftal eventuelt et personligt møde på hotellet.

NYBORG STRAND er aktiv partner i

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark
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