
PLANNERS LOUNGE
Bryllups- og festarrangør 



Hvem er vi Planners Lounge 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 Planners Lounge 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. 

Planners Lounge 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. 

Ved booking af personale til jeres arrangement via Planners Lounge, vil der altid være 

inkluderet en overtjener i vores personale til dit arrangement. 



Privat- 
arrangement

Planners Lounge tilbyder ligeledes at stå for afholdelse af dit næste 

arrangement fra start til slut, så som; 

   - Barnedåb 

   - Bryllup 

   - Eventarrangement 

   - Fødselsdagsarrangement 

   - Konfirmation m.m. 

Så 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. 



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 

Planners Lounge 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 Planners Lounge kan bidrage til jeres 

arrangement. 



The Secret Guest

Skal din/jeres restaurant/virksomhed have et løft 

– din/jeres omsætning optimeres? 

Vi kommer til jer som ”The Secret Guest” og ser 

mulighederne for optimering, samt forbedringer 

af Jeres koncept. 

Efterfølgende får du – som chef – en 

tilbagemelding angående vores observationer. 

Endvidere følger der et 2 timers kursus for dit 

personale: Har I fokus på mersalg?  

1. Har I fokus på gensalg? 

2. Hvordan opleves det at være gæst hos             

dig/jer? 

3. Har I fokus på mersalg? 

4. Kan dine gæster fristes mere? 

5. Forskellen mellem engangsbesøgende eller     

”stamgæster" 

6. Dress code? 



Dette er 6 punkter, der gerne skal være i fokus hos 

alle medarbejdere. Er ovenstående punkter det og 

ligger tingene på rygraden hos alle? 

The Secret Guest finder frem til, om der er 

mulighed for forbedring. Vi sætter ord på 

situationen og struktur på salget, optimerer 

rutiner, hjælper med nye strategier for mersalg og 

optimalt kundeservice. Vi har fokus på at 

optimere og øge omsætningen, samtidig med, at vi 

har kunde/gæste tilfredshed som høj prioritet.  

Du kan invitere os indenfor til en frokost eller 

middag. 

Du kan invitere os indenfor til en frokost eller 

middag. Vi vil med konstruktive/kritiske øjne se på 

din virksomhed, og melde tilbage med vores 

synpunkter. 

Giver du en kop kaffe, sørger vi for 5 skarpe 

indspark til at øge jeres salg. Book et uforpligtende 

inspirationsmøde og hør mere om de forskellige 

samarbejdsformer, vi kan tilbyde jer. Hvad er jeres 

fordele ved at benytte os og hvad får I som respons?

Få nogle af disse svar på vores første møde. 

Priser fra kr. 3895,- eks. moms 



PLANNERS LOUNGE
Just for the taste of quality

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

www.plannerslounge.dk
E-mail: info@plannerslounge.dk


