Hos oss förvandlas du
till ett socialt proffs.
Du får människor att
mingla. Känna sig
uppskattade.
NÖJE SLIVET FÖR NÄRINGSLIVET

Du lotsar ditt sällskap
förbi nattlivets köer.
Och ger dem förtur till
taxin hem.

BREDDA
DIN
REPERTOAR

Business Service Club hjälper dig att lyckas med dina
kund- och personalevents. Inom det området är vi en av Sveriges
mest rutinerade partners.
Till oss vänder du dig när du vill skapa och upprätthålla relationer
på ett affärsmässigt plan och sockra med hög wow-faktor.
Dina behov är råvaran. Vi laddar den med energi, idéer,
kompetens och samordning med underleverantörer. Du får ett
professionellt genomförande. Dina deltagare får en färgstark
upplevelse.
Vi avlastar dig genom att leda projektet från inbjudan till mål.
Så att du kan vara säker på att kunder och medarbetare får en
positiv känsla före, under och efter evenemanget.

Du kryddar tillvaron med
kickoff utomlands.

Vem vinner finalen?
När ljusen släcks
är det du som vunnit.

Valsafari på Svalbard.
Formel-1-resa till Monaco.
Tryffeljakt i Piemonte.

Glädje och trivsel.
Starkare relationer.
Ögonblick dina kunder
kommer att minnas länge.

Du kan vara företagsmedlem hos oss och få ett antal särskilda
förmåner. Du kan också köpa våra tjänster utan att vara medlem.
Med oss som partner breddar du din repertoar och får större
social räckvidd oavsett budget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupper från två personer och uppåt.
Konferenser i Sverige och utomlands.
BSC-paketerade events med middagar.
Vip- och hospitality-paket.
Gruppbiljetter till i stort sett alla evenemang.
Premiärer, konserter och musikaler.
Sport och idrott.
Artister och talare.
Projektledning
Värdinnor på plats.
After Work-kvällar.
Presentkort
Särskilda medlemsförmåner.

Du överraskar med
vykortsvackra platser
för konferenser och
personalevents.
Värdar och värdinnor
finns vid din sida.
Din servicenivå håller
toppklass.

Alltid lyckas du.
Din repertoar har helt
enkelt blivit bredare.

Är det slutsålt?
Ja, men det
ordnar du ändå.
Kontakter, du vet.

Så att företagets
relationer kan bli
djupare.

våra samarbetspartners

Live Nation
Wallmans Nöjen
STOCKHOLM GLOBE ARENAS
Scandic Hotels
Grand Hôtel Stockholm
c/o Hotels
Stureplansgruppen Sales
Familjen Ahlbom Restauranger
F12-gruppen
CIRKUS ARENA & RESTAURANG
Café Opera
Svenska Ishockeyförbundet
Stockholm Waterfront Congress Centre
Illustratör: Sara-Mara/Söderberg Agentur

Du tar med dina grupper
på förhandsvisningar och
shower.

Summit

Med flera

Hela 90 procent av våra kunder är medlemmar i BSC – Business
Service Club. Medlemmar får särskilt attraktiva förmåner räknat i
kronor och ören. Men inte bara det.
Som medlem och kortinnehavare i BSC kan du också gå före i
nattklubbskön. På vissa nattklubbar ger kortet till och med fri entré.
Vi har samarbete med många nattklubbar i Stockholm och även ett
urval i Malmö, Göteborg och utomlands.
R abatter
• Ingen bokningsavgift.
• Rabatter på alla våra BSC-paket med konserter,
musikaler, shower, aktiviteter och sportevents.

Kontaktperson nr 2
Namn:
Befattning:

Företaget

Epost:

Företagsnamn:

Mobiltel:

Tel direkt:

Organisationsnr:
Tel växel:

Förmåner
• Nattklubbsföreträde
• Vip-kund hos Taxi Stockholm.
• Mingel och after work-kvällar.
• Frukostseminarier
Prova-på
• Förhandsvisningar till shower.
• Test av nya aktiviteter.
• Visningar av nya hotell och anläggningar.
E xtra service
• Bordsbokningar
• Evenemangsbiljetter
• Presentkort på upplevelser.
• Restaurangtips med chambre separée.
• Har du en nöt att knäcka? Toppen, det fixar vi.

Fyra medlemskort ingår.
Anmälan till medlem@bsc.se
eller på www.bsc.se.

anmälan medlemskap
Fyll i formuläret nedan och skicka till oss, så återkommer vi inom kort
med bekräftelse och mer information. Upp till fyra medlemskort ingår.

Faxnr:

Kontaktperson nr 3

Adress:

Namn:

Postadress:

Befattning:

Besöksadress:

Epost:

Postadress:

Mobiltel:

H uvu dkontakt nr 1

Kontaktperson nr 4

Namn:

Namn:

Befattning:

Befattning:

Epost:

Epost:

Mobiltel:

Tel direkt:

5 800:–
per år

Faxa, maila eller posta till:
Faxnr:

08-702 18 20

Mail:

medlem@bsc.se

Adress:

BSC Business Service Club AB
Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

Mobiltel:

Tel direkt:

Tel direkt:

