
STAFF-BOOKING.DK
Bryllups- og festarrangør 2019 - 2020



Hvem er vi?

Staff-Booking.dk  er er jeres bryllups- og festarrangør grundlagt af Isabell

Lakolk   og Lettee Göller, begge med stor erfaring fra hotel- og

restaurationsbranchen fra både ind- og udland.

 

Hos Staff-Booking.dk   er det vores fornemmeste opgave at skabe et

arrangement, hvor vi i samarbejde med jer, fører jeres ønsker og tanker til

handling, så arrangementet bliver uforglemmeligt og personligt. Intet

arrangement er for lille til at leje personale, der sørger for at både I og jeres

gæster får den ultimative oplevelse under arrangementet.

 

 

Staff-Booking.dk stiller store krav til personalet og sikrer derved, at jeres

arrangement bliver en succes. Grundstenen for succes ved arrangementer

bygger på erfaring, god kommunikation, samt overblik og effektiv ledelse. Så

snart vi kender jeres arrangement, vil det også være muligt for os at

sammensætte det helt rigtige team.

Isabell Lakolk 

Lettee Göller 



Privat-
arrangement

Staff-Booking.dk tilbyder ligeledes at stå for afholdelse af dit næste arrangement fra start til

slut, så som;

 

   - Barnedåb

   - Bryllup

   - Fødselsdagsarrangement

   - Konfirmation m.m.

   - Sølv- og guldbryllup m.m.

 

Overlad trygt ansvaret til os, så I kan slappe af, og nyde det op til og under festen. Med en

professionel hånd vil der blive taget godt om både jer og jeres gæster, så I sammen kan nyde

festen.

 

Har du spørgsmål vedr. dit arrangement, hører vi gerne fra dig.



arrangement 
pakke 1

Velkomstmøde

Mødet hvor vi afdækker ønsker, behov samt budget

 

Inspirationsmøde

Idéer til invitationer, pynt, borddækning 

(duge, servietter, lys,  blomster m.m.)

 

Staff-Booking.dk To-Do-liste (12 mdr. oversigt)

 

Løbende gennemgang af planlægningen 

Møder, telefonisk eller via mail (ubegrænset)

 

Leverandøraftaler og kontakt (3-4 leverandører)

 

Borddækning, oppyntning eller afvikling

Max. 65 pax., 2 x 3 timer dagen før (2 tjenere)

 

 

Samlet pris for arrangement pakke 1 fra kr. 9.200,- 

ekskl. transportomkostninger 

Varighed 6-8 mdr. før arrangementet

Det er muligt at tilkøbe ekstra services, så som;  

tjenere til afvikling af arrangementet på dagen



arrangement 
pakke 2

Velkomstmøde

Mødet hvor vi afdækker ønsker, behov samt budget

 

Inspirationsmøde

Idéer til invitationer, pynt, borddækning 

(duge, servietter, lys,   blomster m.m.)

 

Staff-Booking.dk To-Do-liste (12 mdr. oversigt)

 

Løbende gennemgang af planlægningen 

Møder, telefonisk eller via mail (ubegrænset)

 

Leverandøraftaler og kontakt (5-7 leverandører)

 

Budgetplanlægning

 

Borddækning og oppyntning

Max. 100 pax. 2 x 5 timer dagen før (2 tjenere)

 

Afvikling 8 timer på dagen 

Afviklingen start aftales individuelt (2 tjenere)

 

Samlet pris for arrangement pakke 2 fra kr. 17.500,- 

ekskl. transportomkostninger 

Varighed 10-12 mdr. før arrangementet

Det er muligt at tilkøbe ekstra services;,så som;  

tjenere til afvikling af arrangementet på dagen



Phillip David
Holmberg Nielsen

De klarede opgaven til UG, var vellidte, friske og 

var med til, at gøre parrets dag/aften mere end

perfekt. 

Direktør

privatkok.nu



Firma-
arrangement

Står dit firma for at skulle afholde et arrangement, tilbyder Staff-Booking.dk at

stå for hele arrangementet eller blot det I ønsker.

 

Det kan være alt lige fra;

 

   - Åben-hus arrangement

   - Jubilæer

   - Firmafester

   - Receptioner

   - Julefrokoster m.m.

 

Vi hører gerne fra jer, hvis Staff-Booking.dk kan bidrage til jeres arrangement.



firmaarrangement

Komplet arrangement bestående af flg.:

Aftaler omkring maden til konferencen/mødet

Afvikling af arrangementet 

Afvikling af forplejningen 

 

Forplejning:

Morgenbuffet

Kaffe, te, isvand og frugt i løbet af dagen

Eftermiddagsforplejning 

      (kaffe, te, frugt, kage og sund snack)

 

 

Afvikling 10 timer på dagen. 

Tillæg for tjenere >10 timer pris. pr. time 280,00

Afviklingen start aftales individuelt (2 tjenere)

 

 

Dagspris pr. pers. kr. 485,- (Min. 20 pax)

Tilkøb af 2 retters middagsmenu pris pr. pers. 275,00

Tilkøb af 3 retters middagsmenu pris pr. pers. 355,00

Tilkøb af vinmenu (husets vin) pris pr. pers. 85,00

ekskl. transportomkostninger og moms

 



STAFF-BOOKING.DK
Just for the taste of quality

Isabell Lakolk  61 46 08 44
Lettee Göller    60 31 66 87
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