Vi fixar konferensen & eventet åt dig.
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BSC – Det ska vara ett nöje att arbeta med oss!
BUSINESS SERVICE CLUB är en fullservicebyrå inom event, konferens, resor och

nöjen. Vi tar fram kreativa förslag och ger service på toppnivå.
Vi hjälper dig att lyckas med dina kund- och personalevents. Inget nytt! Det har vi gjort
sedan 1987.
Den bredd vi erbjuder är unik i vår bransch! Av oss får du hjälp med både stora event
och konferenser i Sverige och utomlands, de mindre dagmötena men också det lilla
extra som t ex restaurangbokningar, konsertbiljetter och nattklubbsföreträde.
Bredda din repertoar – vi hjälper dig gärna! Skicka en förfrågan direkt...

KONFERENS

SPECIAL EVENT

Vi hjälper dig med konferenser, möten
och roadshows i hela Sverige, för
2-5000 personer. Även föreläsare och
gruppstärkande övningar.

Kommunicera via events. Mätbara mål,
genomtänkt innehåll och detaljstyrning.
Även artister, konferencierer, mm. Vi
projektleder från idé till genomförande.

BSC TRAVEL

FESTER

Företagsresor med spännande
landarrangemang och aktiviteter.
Konferenser, kickoffer och sportresor
utomlands.

Sommar- och julfester. Temafester.
Skräddarsydda fester enligt era önskemål.
Vi hjälper er även med fester i era egna
lokaler.

AKTIVITETER

VIP-PAKET

Roliga och teambyggande aktiviteter för
små som stora grupper. Vi har ett brett
utbud inom många olika segment t ex
motor, kultur, hälsa, mat och dryck.

(konsert/sport/musikal/show)
Vi har färdiga VIP-paket till de populäraste
och ofta slutsålda konserterna, musikalerna och sportevenemangen.

PRICKEN ÖVER

PREMIUMTJÄNSTER

Kommit ihåg allt? Det har vi! Digitalt
stöd med anmälningshantering, inbjudan
och eventhemsida. Värdinnor. Dekor.
Transporter. Underhållning. Teknik.
Budskap. Framförandet. Efterfest på
nattklubb. Utvärdering.

Bara för BSC-medlemmar.
Rabatter. Flyg-, hotell- och hyrbils
bokningar. Lösa konsertbiljetter.
Restaurangbokningar. Nattklubbs
företräde. Prova-på och förhandsvisningar.
Nöjeslivet för näringslivet.

BESÖK ARE TILL SVERIGE?

eller ”Incoming” för era besökare till
Sverige. Vi skapar minnesvärda program,
inkl logi och transporter, och tar
hand om era internationella gäster
här på plats i Stockholm och Sverige.
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BSC fungerar även som DMC
(Destination Management Company)

KONTAKTA OSS
Telefon 08-702 00 70, mail bokningen@bsc.se
eller www.bsc.se.

Varmt välkommen till oss
med nästa konferens eller event!
08-702 00 70 | bokningen@bsc.se | www.bsc.se

