
 
 

Förmånligt konferensrumserbjudande för båt-
klubbar & ideella föreningar på Allt för sjön 2017 
 
För att kunna erbjuda så många föreningar/båtklubbar som möjligt plats i våra 
konferensrum är tiderna uppdelade: 
Lördag - söndag: Fm 11.00-14.00 eller em 14.30-17.30. 
Måndag - torsdag: 12.00-15.00 eller 15.30-18.30. Fredag: 12.00-15.00 eller 15.30-19.30. 
Det går att boka kortare tidsspann, t.ex 11.30-13.00 men ej längre än ovanstående tider. 
För kvällsbokningar vardag senare än kl 19.00 tillkommer kostnad för värdinna 450 
kr/timme, helg efter kl 18.00 550 kr/timme. Minsta debitering är 3 timmar. 
Observera att inga rumsbokningar kan göras innan Allt för sjön öppnar. 
Den tid du bokar är den tid du har tillgång till rummet dvs inkluderar förberedelsetid och 
t.ex kaffe före mötet. Vill du ha tillgång till rummet tidigare så måste du boka även denna 
tid. Alla priser är exklusive moms om inget annat anges. 
 

Erbjudande 1 – halvdagspris utan biljetter: 
- Sammanträdesrum M10-M20 (8-28 pers):  500 kr/rum  
- Konferensrum K12-15, K22-24 (45-80 pers): 770 kr/rum 
- Konferensrum K11, K21 (200 pers) :               4 750 kr/rum 
Notera! 
Om ni väljer Erbjudande 1 är det viktigt att ni meddelar era medlemmar och mötesledare att de 
måste lösa entré för att kunna delta på mötet eftersom det inte ingår några biljetter. 

 

Erbjudande 2 – halvdagspris inklusive biljetter 
Betala ordinarie halvdagspris och då ingår samma antal biljetter som rummet rymmer:  
- Sammanträdesrum M10-M20 (8-28 pers):  2 250-4 000 kr 
- K12 (70 pers) :   6 750 kr    
- K13, K14, K15 (45 pers) :  5 550 kr  
- K22, K23, K24 (80 pers) :  7 100 kr   
 
Notera! 
Det är viktigt att ni distribuerar de inbjudningar ni beställer av oss till mötesdeltagarna i god tid  
före så att de hinner registrera sig samt skriva ut den giltiga biljetten innan de kommer till 
Mässan. Inbjudningarna skickas till den adress ni uppgett 2-3 veckor före Allt för sjön öppnar. 

 
Om du vill boka ett rum under hela dagen debiterar vi två halvdagshyror. 
 
Öppettider Allt för sjön 2017 
Lördag 4/3 - söndag 5/3 kl. 10.00 - 18.00  
Måndag 6/3 – torsdag 9/3 kl. 11.00 - 19.00  
Fredag 10/3 kl 11-20 
Lördag 11/3 - söndag 12/3 kl. 10.00 - 18.00  
Entré: Vuxen 180 kr inkl moms (pris på nätet 160 kr)  
Vid köp av minst 10 st: 160 kr inkl moms/st (pris på nätet 120 kr/st) 

 
Välkommen med din bokning 
Maila önskemål om dag, tid och antal till  meetingrooms@stockholmsmassan.se  
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