
Konferens 
på Profilrestauranger



Varje möte är unikt. Därför gör vi vårt bästa för 
att er konferens ska bli precis som ni önskar.

Med våra fantastiska lägen har vi möjlighet att 
genomföra konferenser i några av vårt lands mest 
unika miljöer. Likaså har vi den perfekta 
atmosfären för det intima affärsmötet eller 
kapaciteten att genomföra mindre mässor. 
Hur unikt ditt möte är så är det lika viktigt vid 
varje konferens att allt fungerar och att du som 
gäst får det precis som du vill. 

Profilrestauranger har alla möjligheter, att enligt 
Era önskemål, skapa det perfekta mötet.
Välkomma till oss!

Varje möte är unikt



Inför ett möte är det många saker som ska 
föreberedas. Därför kan vi erbjuda yrkeskunnig 
personal som vet vad som krävs för att lyckas.

Att ni som arrangör ska kunna slappna av och 
inte behöva oroa er i onödan är viktigt för oss. 
Därför ser vår kunniga personal till att 
säkerställa kvalitetsnivån på allt ifrån avancerad 
teknik till god mat. 
Vi vet hur viktigt det är med en avslappnad och 
trevlig miljö för att kunna fatta rätt beslut eller 
diskutera fram lösningar. Det är också viktigt att 
allting fungerar; att kaffet i pausen serveras i tid, 
att utrustningen fungerar och att lunchen smakar 
bra. 

Vi hjälper också gärna till med aktiviteter till er 
konferens. Har ni speciella önskemål är ni 
välkomna att planera er konferens hos oss, då vår 
önskan är att ni ska bli absolut nöjda.

Koppla av- 
vi sköter det praktiska
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info@profilrestauranger.se

www.profilrestauranger.se

I olikheterna mellan våra restaurangkoncept ligger 
också styrkan i Profilrestauranger.

Varje restaurang har med sin unika miljö,                   
kompetenta personal och starka mattraditioner 
skapat en egen profil på marknaden. En stark 
personlighet som många gånger skapat ett gott 
renommé långt utanför landets gränser. 
Förutom den egna lyskraften finns det flera 
gemensamma nämnare. 
Restaurangerna är naturliga mötesplatser. 
Oavsett om man träffas vid lunch, njuter av 
årstidens temamenyer, är på konferens, eller 
bröllop. Historiken, atmosfären, kunskapen och 
charmen finns i väggarna. Det är det som gör 
att våra gäster trivs och gärna återkommer år 
efter år.

Vi har de välrenommerade 
restaurangerna


