VIRTUELL OMVISNING OM BORD

SE FILM AV SKIPENE

«Mitt ansvar er å sørge
for et vellykket arrange
ment for deg og din
gruppe.»
Monika Mathisen
KAM Arbeidsorganisasjoner
Telefon: +47 22 94 43 06
Mobil: +47 91 55 56 03
E-post: monika.mathisen
@colorline.no
Adresse: Color Line AS, Box 1422Vika, 0115 Oslo

Color Line Cruises tilbyr sine gjester Europas største konferansesenter på havet,
tilrettelagt for møter i en unik atmosfære og i velutstyrte møterom kombinert med en
fantastisk havutsikt. Color Line har de lekreste lugarene, de største opplevelsene og de
mest fornøyde kundene.

April–oktober
pris pr person fra

kr 2 525-

November–mars
pris pr person fra

kr 2 273,-

NB: Color Line har en dynamisk prisstruktur. Det vil derfor lønne seg å booke tidlig.

Forslag til program med 6 timer konferanse
DAG 1

DAG 2

DAG 3

Kl 1230

Kl 1300

Kl 1330

Kl 1500

Kl 1900

Kl 2030

Kl 0700–0945

Kl 1000–1400

Kl 1500-1800

Kl 1900

Kl 2030

Kl 0700–0945

 ppmøte og innO
sjekk. Det er mulig å
starte møte allerede
kl. 1100.

Vi går om bord
i skipet. Innsjekk på
lugarene.

Lunsj i Grand Buffet
inkl kaffe/te.

Konferanse i tre
timer, inkl kaffe, te
og frukt.

Show i
Show Lounge.

Middag i
Grand Buffet.

Frokost.

Til egen disposisjon
i Kiel.

Konferanse i 3
timer, inkludert
kaffe, te eller frukt.

Underholdning i
Show Lounge.
Det fremføres
forskjellige show
hver vei.

Treretters middag i
Oceanic á la Carte
restaurant.

Frokost.

Kl 1000
Ankomst Oslo.

AKTIVITETER
Sett en ekstra spiss på arrangementet og
inkluder en av våre spennende aktiviteter.
Her finner du gode forslag til aktiviteter
for grupper og konferansegjester.

MULIGHETER FOR
DIN BEDRIFT
• Kick-off
• Julebord
• Teambuilding
• Messe

LES MER

• Seminar
LES MER

TIPS

TIL EN VELLYKKET KONFERANSE
• Antall deltakere?
• Hvilket oppsett i møterommet?
• Klokkeslett for møtestart/-slutt?
• Klokkeslett for lunsj og øvrige pauser?
• Har noen deltakere allergier?
• Ønsker dere servering i løpet av konferansen?

NORGES MEST
FORNØYDE KUNDER!
Hele 97 % av våre konferanse
gjester er fornøyde og ønsker
ny tur. Color Line er et trygt
og populært valg for ditt neste
seminar, styremøte eller messe.
KUNDENE OM OSS

• Skal pausemat serveres i fellesområder eller i møterommet?
• Hva trenger møteholder av teknisk utstyr?

HVORFOR VELGE
COLOR LINE?

• Er det viktig at møterommet har vinduer?

• Alt og alle samlet på ett sted

• Hva slags rom ønskes (enkeltrom/dobbeltrom)?

• Moderne skip

• Er det noen som skal oppgraderes?
• Har jeg laget en kjøreplan for arrangementet?

• Populære Internasjonale show

• Er det behov for ekstra grupperom?
Skal du arrangere et større
arrangement har Color Fantasy et eget
messeområde på hele 1400 kvm.

LES MER

• Spa & Fitness Senter
• 12 barer og restauranter
• Møterom med havutsikt
• Plenumsal opptil 500 personer
• Messedekk på 1400 m2

