
Lilla torg 9, 211 34 Malmö   |   Tel 040-664 51 50   |   event@formdesigncenter.com   |   www.formdesigncenter.com   |   @formdesigncenter

TID Pris (ex moms)
8:00 – 17:00

LOKAL  

Personal, teknik Personal för servering och teknik  17 500 kr
och möblering Projektor x 2, mikrofoner/myggor och WIFI

Biosittning för upp till 80 personer

Skolsittning för upp till 30 personer

Mötessittning för upp till 24 personer

Mingel för upp till 100 personer

LIVESÄNDNING  
Klippning 2 kameror och ev. Powerpoint i 
livesändningen. Sänds via Form/Design Centers 
Youtube-kanal och bäddas in på valfri hemsida. Vid 
behov registrering hos Myndigheten för press, radio 
och tv.

 15 000 kr

MAT OCH DRYCK
Frukostalternativ 1:  70 kr /pers
Kaffe/te, juice, 2 skivor danskt rågbröd, ost, grönt.

Vatten & frukt

Frukostalternativ 2:  140 kr /pers
Kaffe/te, juice, smoothie, chiapudding, 2 skivor 
danskt rågbröd, ost, äggröra, hummus & grönt.

Vatten & frukt

HELDAGSPAKET
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MAT OCH DRYCK Pris (ex moms)
Lunch: 120 kr /pers
Sallad: Rödbetshummus, havreris, avokado, 
ingefärspicklad morot, broccoliträd, gurka, böngroddar, 
rostade solroskärnor. Dressing: Basilika-Citron.  
(Vegansk och mjölkfri).

Sallad: BBQ-Vegme, svart råris, chipotlecreme, 
broccoliträd, picklad kålrabbi, färsk mango, avokado och 
majschips. Dressing: Paprika-Chilli.  
(Vegansk, Mjölk- och glutenfri).

Dryck:
Alkoholfritt vitt vin 35 kr /glas
Alkoholfritt mousserande vin 35 kr /glas
Alkoholfri öl 35 kr /flaska
Läsk, mineralvatten 25 kr /flaska

Fika: 60 kr /pers
Kaffe/te & hembakad större kaka

Vatten & frukt

Afternoon tea: 120 kr /pers
Minst 10 personer

Earl grey-te i kanna (citron, mjölk, socker, honung)                                            

Gurksnittar                                                                                                            

Miniscones (cream cheese, marmelad  
och vispad grädde)                                 

Mjuk kaka                                                                                                             

2 sorters småkaka
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BOKA MÖTESLOKAL
Välkommen att hyra möteslokal i 
en unik kulturhistorisk miljö i det 
gamla sädesmagasinet från mitten av 
1800-talet. På plan 3 i huset finns plats 
för föreläsningar, workshops, mingel 
och möten av olika slag. 

Våra paketerbjudande
• Frukostpaket
• Halvdagspaket
• Heldagspaket
• Kvällspaket

Antal personer i lokalen
Vi kan ta emot upp till 100 personer (varav 
80 sittande). Vi erbjuder biosittning för 
upp till 80 personer, skolsittning för upp 
till 30 personer, mötessittning för upp till 
24 personer eller mingel för upp till 100 
personer. 

Mat och dryck
Vi erbjuder frukost, lunch, fika, afternoon 
tea eller mingelmat. Hör av dig för 
beställning av specialkost. Personal för 
servering ingår i lokalhyran.

Teknik
Projektor, mikrofoner och wifi finns 
tillgängligt i lokalen.
 

Livesändning
Vill du livesända ditt event hjälper vi 
gärna till. Våra livesändningar filmas med 
två kameror med möjlighet att visa ut 
presentationer (tex Powerpoint). Eventuell 
talare på distans inkluderas via Microsoft 
Teams. Vi sänder via Form/Design 
Centers Youtube-kanal där liveströmmen 
enkelt kan bäddas in och visas ut på er 
hemsida. Om livesändningen riktar sig till 
allmänheten hanterar vi registreringen av 
direktsändningar hos Myndigheten för 
press, radio och tv. 

Videosamtal
Vill du inkludera mötesdeltagare på distans 
erbjuder vi detta via Microsoft Teams.

Visning av utställning
Det finns möjlighet att boka en visning av 
pågående utställningar i samband med 
ert event.

Avbokningsregler
Debitering av avtalat pris vid avbokning: 
50% senast 14 dagar innan, 75% senast 7 
dagar innan och 100% senast 3 dagar  
innan eventdatum.

Kontaktperson
Skicka en förfrågan till Isabelle Soupraya, 
eventansvarig på Form/Design Center: 
isabelle@formdesigncenter.com


