
Lokalen
Lokalen ligger lättillgänglig i hotellets entréplan, rakt in förbi receptionen. De kupolformade taket
och den vackra avlånga bardisken längs ena långsidan gör att lokalen blir både luftig och rymlig.
Den naturliga ingången till lokalen har entré genom ett draperihängt parti mitt på lokalens andra
långsida. Röster från reception och lobby dämpas av tyget och bildar ett lätt bakgrundssorl.
Lokalen är under morgontimmarna platsen för hotellets frukostbuffé och kan därför hyras efter
avslutad frukost, från 12.00.

TEKniK & UTrUsTning
Att rätt teknik finns på plats är självklart mycket viktigt. I Atrium finns möjlighet till:

- Projektor (mot vägg) 500:- 
- Storbilds-TV (60-tum) 
- 1 mikrofon för tacktal och presentationer 1500:-
- Inkoppling av egen spellista 
- Dj utrutsning (offert lämnas separat)

Trådlöst internet finns i alla lokaler och allmänna utrymmen på hotellet och är kostnadsfritt.

Vid behov kan möblehyra tillkomma.

Alla priser ovan är ink.moms.

Olika typer av Event
LOKALEn hAr TiDiAgrE hyrTs UT FÖr FÖLjAnDE TypEr AV EVEnT:
- After Work för det mellanstora företaget, med egen bar, 120p
- Mingel med ståbord och vita dukar för jubileumsfirande, 120p
- Bokrelease, med mikrofon & mingel, 100p
- Föreläsning i biosittning med avslutande mingel, 60p
- Gruppmiddag, 50p
- Privat fest, upp till 120p

VÄLKOMMEn!

Eventlokalen - Atrium
Mingel antal 120
Middag antal 50
Biosittning antal 60
Ljussättning Dagsljus
Möblering Enl önskemål
Projektor Ja
TV Ja
Fritt Wifi Ja
Bar Ja
WC i lokalen Nej
Trappor till lokal Nej

Förtäring
P Fika 94:-/person
P Snittar från 35:-/st
P Middag från 205:-/person
P Kaffe 25:-

Telefon: 
08-517 347 84 / 08-517 347 13

Mail: meeting.malmen@scandicho-
tels.com

Scandic Malmen

VÄLKOMMEN TILL VÅR EVENTLOKAL

www.scandichotels.se/malmen

Denna eventlokal är perfekt för mingel för upp till 120 personer. Lokalen är flexi-
bel med möblering och du kan smidigt börja med en föreläsning för att sedan gå
över i en After work. Eventlokalen är utrustad med fritt wifi. Önskar du projektor
eller storbilds-TV finns det att hyra. Lokalen passar även den som önskar en pri-
vat middag för upp till 50 personer, eller varför inte en bokrelease eller en Kick-
Off. Tillsammans skräddarsyr vi ert event så att ni får det ni önskar.

ATRIUM


