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Ekerum Business Club
Ekerums Business Club är till för dig och ditt företag, dina medarbetare och kunder. Vi erbjuder en anläggning och atmosfär som
är en perfekt mötesplats för affärer, rekreation och underhållning.
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Medlemskap
Följande ingår i vårt grundmedlemskap

Affärsmöten
• Lunch- eller frukostmöten i loungen för
2 personer - maila info för bokning

5 ggr/år

Konferenser
• Konferenslokal för upp till 20 personer
2 ggr/år
Inkluderar frukt, godis, vatten, material och utrustning,
alternativ ex. 10 pers 4 ggr per år

Marknadsföring
• Företagsnamn på anläggningen
• Länk på vår hemsida
• Månadens företag

Aktiviteter
• Ekerum Championship Business Golf
20/3, 17/4, 15/5, 12/6, 21/8, 18/9, 16/10
Lorem ipsum9-hål. Inklusive 30 min instruktion 3 av gångerna,
upp till 4 personer per gång - kollegor eller kunder.

7 ggr/år

5 ggr/år
• Padel 1 timme
Upp till fyra personer inklusive hyra av rack och bollar
5 ggr/år
• Tennis 1 timme
Upp till fyra personer inklusive hyra av rack och bollar
5 ggr/år
• MTB-cykling
Upp till fyra personer inklusive hyra av cyklar och hjälmar
• SPA-inträdé
5 ggr/år
Upp till fyra personer
• Prova på golf
5 ggr/år
Upp till fyra personer inklusive kaffe

Pris 9 995 kr exkl moms (Värde: 17.300 kr)
Tidsbokning för aktiviteter: info@ekerum.com
Anmälan till Ekerum Championship: emil.widing-andersson@ekerum.com
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Tillval & Möjligheter
Vi formar ert unika medlemskap med hjälp av våra tillval

Hotell & Mat
• X antal loginätter efter behov. Kan kombineras med våra
evenemang eller en konferens.
• Lunchkuponger

Friskvård
• Tennis
• Padel
• MTB-cykling
• Gruppträning (yoga, styrka, puls)
• Spaentré och behandlingar
Stående aktivitetstider per vecka eller variera

Företagsevent
• Kickoff
• Sportturneringar - padeltennis, golf
• Konferenspaket
• Mässa
• After Work
• Julklappar till personal
• Julfest

Golf
• Fullvärdigt medlemskap Ekerum GK 2020
• Business Spel - ej personlig för kunder och personal
• Företagsgolf
• Ekerum Scramble Invitational (station- eller hålvärd)
• Prova på golf
• Greenfee-kort (biljetter)
• Rangekort
• Golflektioner
• Golfbilar
• Företagsnamn i bollfack på rangen
• Sponsor vid tävlingar
• Skylt (golfhål)
• Logobollar
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Boka hela Ekerum
På Ekerum finns det många möjligheter för marknadsföring och
kommunikation. Ta ert evenemang till nästa nivå och använd
Ekerums ytor för att förmedla ert budskap!
Förslagsvis kan ni hälsa de bilburna gästerna välkomna med skyltar längs infartsvägen. Eller varför inte sända en video med hälsning
eller information till alla rum. Anläggningen har gott om sällskapsytor
som inbjuder till ett omväxlande upplägg. Ingen dag behöver vara den
andra lik!
Marknadsföringsmöjligheter:
•

Mäss- & utställningslokaler/ytor (inom/utomhus)

•

Stor skylt vid vägen

•

Flaggstänger

•

Skyltar vid entrén

•

Skyltar längs med vägen i Rälla

•

Corporate Video till rummen

•

Utställningsytor
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Konferens
Letar du efter en konferensanläggning i södra Sverige och på Öland?
Då har du hittat rätt! När en idé ska få blomma, ett lag svetsas samman
eller siffror analyseras, har Ekerum Resort Öland det som krävs.
Vi erbjuder en anläggning och atmosfär som är en perfekt mötesplats
för affärer, rekreation & underhållning.
På Ekerum finns det ett tiotal konferenslokaler i varierande storlek.
Vår personliga och unika konferens rum finns i storlekar som passar
den lilla ledningsgruppen till det stora företaget med 300 medarbetare.
Alla våra lokaler är modernt utrustande med projektor, ljus och ljud.
Anläggningen har en mängd aktiviteter i friskvårdens tecken som
ni kan utnyttja. Här finns banor för padel & tennis, och boule,
liksom natursköna leder för promenader, löpning, cykel och MTB.
Vi kan ordna med proviningar så som ost-& dryckkesprovningar
och andra teambuildingaktivteter. Det finns möjlighet till träning i
grupp och på egenhand i vårt gym.
Komplettera er konferens med en avkopplande stung i spaavdeling
och boka friskvårdsbehandlingar med våra kunniga terapeuter.
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Fotboll
Fotboll

Padel

MTB

Löparspår

Tennis

36-golfhål
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Aktiviteter
Ekerum är mer än bara golf. Valen är många när det kommer till de
aktiviteter vi kan erbjuda våra gäster. Kanske är det kombinationen
av vårt fantastiska kök, vårt mysiga spa och vår satsning på det
aktiva livet som gör Ekerum till en av Sveriges mest kompletta
anläggningar?
Till vänster ser ni ett urval av de aktiviteter Ekerum har att erbjuda.
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Boende
På Ekerum Resort Öland finns det mer än 400 bäddar. Ni bor i
våra comfort- eller premiumlägenheter där ni kan välja att bo
själva eller dela de 55 trivsamma kvadratmetrarna. Samtliga
hotellägenheter har två separata sovrum och är stilfullt
inredda. Ni bjuds även på en härlig utsikt över första tee på
Långe Jan och Kalmarsund som breder ut sig i bakgrunden.
Vi kan även erbjuda boende i Gårdsvillan. Här bor ni upp till sex
personer i ett eget hus med både trädgård och uteplats. Villan
har två plan med tre sovrum, två badrum och vardagsrum. Det
perfekta alternativet för er som vill bo rymligt och i sällskap
med era vänner, kollegor eller familjen.
Ni finner fyra av Ölands vackraste sviter i vår mangårdsbyggnad
från 1800-talet. Sviterna uppfördes år 2012 och tre av dem är på
hela 80 kvadratmeter medan den fjärde är på 40 kvadratmeter
med en stor balkong. Samtliga sviter är modernt inredda och
erbjuder en enastående utsikt över ett glittrande Kalmarsund.
Stugområdet Ekerum Village har 14 stugor i tre olika storlekar,
från 6 till 10 bäddar. Stugorna är året runt-stugor som passar
perfekt för dig som vill bo med självhushåll.
Ekerum Resort Öland har blivit utsett till Sveriges Bästa
Golfhotell fem år i rad på World Golf Awards.
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Restaurang Öland är en av regionens bästa restauranger med en oslagbar
utsikt över Kalmarsund. Vi vet att smakupplevelsen är en viktig ingrediens
i livet. Därför strävar vi alltid efter högsta klass på råvaror, drycker,
personal och service.
Vår mat färgas av våra säsonger och de råvaror som är unika för dem.
Vi lyfter gärna fram vår region och arbetar nära med lokala producenter.
Ett besök hos oss ska kännas glatt, enkelt och personligt.
Välkomna till oss på Restaurang Öland!

Våren 2014 slog vi upp dörrarna för vår egen Pizzeria Öland som
har blivit en succé både bland lokalbefolkningen och våra gäster.
Vår pizzeria står för en kvalité för sig. Belägen i vårt mysiga gamla
pubhus och i en lokal som andas 60-talets Italien kan ni njuta av
våra fantastiska pizzor.
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Välkommen
Ni har korsat sundet och är nu på solen och vindarnas ö. Njut av en
kort bilfärd längs den öländska landsbygden som leder er till hjärtat
av Öland, och en av Sveriges mest kompletta anläggningar – Ekerum
Resort Öland. Parkera bilen och låt den stå under hela er vistelse.
Här på Ekerum finner ni allt inom gångavstånd. Boende, restaurang,
konferens, golf och mer därtill…
Släpp stressen och låt harmonin infinna sig medan vi kavlar upp
ärmarna och är redo för att ta hand om er från början till slut.
Ekerum kan erbjuda er och era gäster en komplett helhetsupplevelse.
Det är lätt att förälska sig i Ekerum Resort Öland. Här finns
de storslagna vyerna och utsikten över havet, den högklassiga
maten och de ovanligt stora hotellrummen. Kombinationen av allt
detta, tillsammans med golfbanor i toppnivå, konferensrummen
och det enorma utbudet av aktiviteter gör Ekerum till den perfekta
anläggningen för er nästa konferens, mässa eller företagsevent.

Varmt välkomna till oss!
Ekerum Resort Öland
0485-80 000 • info@ekerum.com
www.ekerum.com
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