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FIRST MEETING & CONFERENCE

CHOOSE YOUR COLOUR!

Med FIRST MEETING & CONFERENCE är du och din verksamhet 
alltid i trygga händer. Du får en effektiv och professionell service av 
vår hotellpersonal och vår duktiga konferesledare från start till slut. 
Vi gör vårt yttersta för att dina gäster och samarbetspartners skall 
känna sig väl mottagna.

Ett möte eller en konferens kan upplevas på flera olika sätt, och be-
höver absolut inte vara någon tråkig företeelse. First Hotels erbjuder 
moderna konferensrum till både små och stora möten, där du kan 
vara säker på att få det bästa arrangemanget. Men en konferens 
kan också vara på en solbelyst strand, på en takterrass eller i en 
trevlig hotellträdgård. Dina gäster kan sitta behagligt i fatboys, de 
kan bli serverade snabbmat till lunch eller tapas med champagne 
som en festlig avslutning. Möjligheterna är många och varje enskilt 
First Hotel bjuder på sin egen unika touch. Vårt gemensamma fo-
kus är, att du och dina gäster skall ha det bekvämt och känna er 
välkomna. Därför lägger vi, på alla våra konferenshotell stor vikt på 
ordentlig belysning, bra inomhusklimat och härliga färger. 

I våra särskilda mötespaket First Meeting & Conference CHOOSE 
YOUR COLOUR lägger vi vikten på gastronomi med lokala lokala 
specialiteter och färska råvaror. Fråga gärna efter hotellets utbud av 
läckra rätter. Eller, om du redan tänkt på en eller flera rätter som du 
tycker att dina gäster skall avnjuta, tala gärna då med våra duktiga 
kockar.

En konferens är ett effektivt sätt att samla människor på och vi 
tar hänsyn till alla aspekter av ditt möte. Våra konferensvärdar tar 
hand om allt det praktiska med förberedelser enligt dina önskemål.  
Varje First Hotel ser till att alla gästers önskemål uppfylls så långt 
som möjligt.
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DET GULA MÖTESPAKETET  
är vårt klassiska arrangemang. 
Här serverar vi kaffe i pauserna, 
goda kakor på eftermiddagar-
na, friskt vatten i möteslokalen 
och till lunch bjuder vi på en 
klassisk, välsmakande buffet 
eller meny, baserat på lokala, 
färska råvaror. 

Det Gula mötespaketet är det 
välkända, säkra valet till ditt 
viktiga möte eller till din konfe-
rens. Ett effektivt och avslapp-
nande arrangemang med gott 
om god mat samt professionellt 
utförande som tillsammans sä-
kerställer en bra upplevelse för 
dig och dina gäster. 

DET GRÖNA MÖTESPAKETET  
är vårt lokaldesignade möte-
spaket som fokuserar på lågt 
fettinnehåll och ekologiska 
råvaror. Här förbereder vi en 
välsmakande måltid utifrån din 
målsättning om att ge dig och 
dina gäster ett sunt och hållbart 
alternativ. 

Genom sunda läckerheter i 
pauserna och till lunch ser vi till 
att förnya deltagarnas energini-
våer och öka deras välbehag. 

Detta mötespaket passar också 
bra till dagar där energi och hög 
koncentration är avgörande för 
mötets framgång. 

DET RÖDA MÖTESPAKETET  
är vårt ”olydiga” alternativ. Här 
är det fokus på det som är sött 
och extra läckert, där vi tillåter 
oss att glömma kalorierna och 
alla strikta dieter. Här ger vi dig 
och dina gäster lov till att njuta 
med stort N. 

Du kommer att bli frestad av 
läckra kakor och andra sötsa-
ker. Er lunch kommer vara ex-
tra mäktig med till exempel en 
gedigen, handgjord nötburgare 
med en symfoni av hemlagade 
tillbehör. 

Med det röda mötespaketet är 
du säker på att skapa en känsla 
av mysig och trevlig stämning 
som samtidigt ger söta förvänt-
ningar till pauserna hos dina 
deltagare.

DET SVARTA MÖTESPAKETET  
är för dig som ska ha ett vik-
tigt möte för en mindre grupp 
deltagare. Här är det fokus på 
elegans samt de bästa och mest 
utsökta råvarorna. Samtidigt 
håller vi ett särskilt öga på in-
dividuella önskemål och behov. 

I alla pauser och måltider är 
gastronomi centralt och våra 
duktiga medarbetare serverar 
och bistår precis så som du vill 
ha det. 

Med det svarta mötespaketet 
är du säker på exklusiv och ex-
traordinär hög service samt ett 
individuellt anpassat arrang-
emang som passar alla delta-
gares behov för en upplevelse 
utöver det vanliga.
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