Grand
Gatherings
Banquets, Meetings
& Events

Hybridmøter på Grand Hotel Oslo.
Måten vi møtes på utvikler seg over tid, men en ting forblir den samme: magi – og den gode
samtalen – skjer når folk kommer sammen, enten det er digitalt fra flere steder eller ansikt til
ansikt.

Hvor?

Hos oss får du fantastisk hotellatmosfære, hyggelige og moderne møterom.
Gratis WiFi, kaffe, te og vann med og uten kullsyre er alltid inkludert. Og selvfølgelig:
våre #Staysafe rutiner som sikrer en trygg opplevelse for deg som vår gjest

Hvordan?

Bli inspirert av våre hybride møteløsninger. Du bestemmer hvilket oppsett som passer deg best!

Frokost – Lunsj – Middag – Taste break?

Legg til en av våre møtepakker med halvdag, heldag eller velg mat og drikke etter dine ønsker.
Ønsker du å gi dine digitale møtedeltagere den samme gode møteopplevelsen, kan du gjennom
vårt samarbeid med Morgenlevering få levert frokost eller lunsj hjem på døren til
de som deltar digitalt.

SMALL

MEDIUM

LARGE

Bruk din egen pc/mac
i våre møterom.

Bruk vårt kamera og
lydsystem i våre møterom.

Teknisk komplekst oppsett
med leie av streaming og
video i våre møterom.

Våre møterådgivere vil skreddersy hybridmøte i henhold til dine behov.
e-mail: event@grand.no
Telefon: +47 23 21 20 00
grand.no/hybridmote
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SMALL							

2-8 PERSONER

Et møte for deg som ønsker et enklere, mindre møte i hyggelige og funksjonelle omgivelser.
Møtepakken inkluderer standard møteutstyr. Skjermen deles med fysiske og digitale møtedeltakere ved
hjelp av kamera og lyd på egen pc/mac.
Inkluderer:
• Enkel tilgang til høyhastighets wifi
• skjerm, prosjektor, høyttalere

MEDIUM

8-20 PERSONER

Et møte med mange muligheter til å inspirere og engasjere møtedeltakerne. Møtepakken inneholder
konferanseteknikk som gir en bedre opplevelse for møtedeltakerne. Kameraet og mikrofonen fanger
atmosfæren, menneskene og stemmene i rommet som høyner møtekvaliteten.
Møtet kan koble sammen flere møterom og møtedeltakere fra andre lokasjoner.
Inkluderer:
• Enkel tilgang til høyhastighets wifi
• Høykvalitets kamera med ultrabredt objektiv for å fange hele rommet
• Zoomen gjør det mulig å bevege seg rundt i rommet, mens du holder bildet skarpt for de digitale
deltakerne. Eksternt kontrollert
• Intelligent lydhåndtering som utestenger unødvendig støy og fokuserer lyden på personen som snakker
Ekstra kostnader tilkommer for leie av utstyr. Kontakt oss for priser.

LARGE

25+ PERSONER

Et møte som høyner møteopplevelsen både digitalt og for de som er fysisk tilstede. Møtepakken
inneholder et avansert teknisk oppsett, skreddersydd til ditt formål og behov. Det kan være et større
digitalt møte som krever profesjonelt videoutstyr, et virtuelt rom eller streaming-tjenester med flere
kameraer etc.
Sammen med vår samarbeidspartner kan vi bistå med sømløs levering, skreddersydd etter dine ønsker.
Pakken inneholder teknikere på stedet under hele møte/arrangementet.
Inkluderer:
• Dedikert linje
• Enkel tilgang til høyhastighets wifi
• Teknisk oppsett skreddersydd for kundens behov og formål
• Tekniker på stedet
Ekstra kostnader tilkommer for leie av utstyr. Kontakt oss for priser.
*Teknisk tillegg for small og medium level: Dedikert linje.
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Smakfull mat til digitale møtedeltakere!
Som første hotellkjede i Norge har Scandic inngått et eksklusivt samarbeid med
Morgenlevering. Booker du et hybridmøte hos oss kan dine digitale møtedeltakere få en smakfull
frokost eller lunsj levert hjem på døren. De som deltar fysisk på møtet på hotellet, får servert
god og energigivende møtemat gjennom våre halvdag- eller heldagspakker. Dermed får alle
den samme gode møteopplevelsen, uansett om man deltar fysisk eller digitalt!
Ønsker du å bestille Morgenlevering til dine digitale møtedeltakere kan du velge
mellom Morning- eller Lunchbreak-pakke. Bestill før kl. 10.00 dagen før møtet for å få varene
levert på møtedagen.

MORNINGBREAK FRA GODT BRØD!

KR. 184,-

Smakfull frokostpakke med 3 økologiske
rundstykker, et beger nyrørt bringebær (200 ml)
og en duggfrisk økologisk juice fra Balholm
(330ml) (smaksvarianter kan variere).
Perfekt som en overraskelse og god start på
møtedagen!

LUNCHBREAK FRA GODT BRØD!

KR. 398,-

Energigivende lunsj- eller frokostpakke med 6
økologiske rundstykker, et beger nyrørt bringebær
(200 ml), 2 pk cookie og 2 pk brownie, ferskpresset
økologisk appelsinjuice (330 ml) og en duggfrisk
økologisk juice fra Balholm (330 ml).
Perfekt som en hyggelig start på dagen eller som
energiboost når viktige beslutninger skal tas og
kreative ideer myldre!

Våre møterådgivere vil skreddersy hybridmøte i henhold til dine behov.
e-mail: event@grand.no /Telefon: +47 23 21 20 00
grand.no/hybridmote

