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Välkommen till

Ekerum Business Club
Ekerum 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
• Frukost- eller lunchmöten i loungen för 2 personer

5 ggr/år

Konferenser
• Konferenslokal för upp till 20 personer
inkl. frukt, godis, vatten, material och utrustning
(Alternativ: 10 personer 4 ggr/år)

5 ggr/år

Marknadsföring
• Företagsnamn på anläggningen
• Länk på Ekerums hemsida

Aktiviteter
• Ekerum Championship Business Golf

7 ggr/år

9 hål, förutom sista omgången som spelas över 18 hål.
Inkl. 30 min instruktion 3 av gångerna. Upp till 4 personer per gång,
ta med kollegor eller kunder. Blandade spelformer i 2-mannalag.

• Padel, 1 timme

5 ggr/år

Upp till 4 personer per gång, inkl. hyra av rack och bollar

• Tennis, 1 timme

5 ggr/år

Upp till 4 personer per gång, inkl. hyra av rack och bollar

• Cykling MTB, 2 timmar

5 ggr/år

Upp till 4 personer per gång, inkl. hyra av cyklar och hjälm

• SPA-inträde, 2 timmar

5 ggr/år

Upp till 4 personer per gång

• Prova på-golf, 1 timme

5 ggr/år

Upp till 4 personer per gång, inkl. kaffe

Pris: 9.995 kr exkl. moms. (Värde: 17.300 kr)
Tidsbokning för aktiviteter: info@ekerum.com
Anmälan Ekerum Championship: emil.widing-andersson@ekerum.com
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Tillval
Möjlighet att utöka och forma ert unika medlemskap:

Hotell och mat
• X antal hotellnätter efter behov.
Kan kombineras med evenemang eller konferens
• Lunchkuponger

Friskvård
• Tennis, padel, MTB, gruppträning (yoga, styrka, puls), SPA-entré
och/eller behandlingar. Stående tider per vecka, eller variera!

Företagsevent
•
•
•
•

Kick off
Sportturneringar - t.ex. padel, golf
Vandring med matsäck
Konferenspaket

•
•
•
•

Mässa
After Work
Julfest
Julklappar till personal

Golf
•
•
•
•
•

Fullvärdigt medlemskap Ekerum GK 2021
Greenfee-biljetter
Företagsgolf
Rangekort
Golflektioner

• Golfbil
• Företagsnamn
i bollfack på rangen
• Sponsor vid tävlingar
• Logobollar
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Konferenser och möten
En perfekt mötesplats för affärer, rekreation och underhållning.
På Ekerum finns stora allmänna ytor och möteslokaler där det är enkelt att
hålla avstånd. Vid övernattning bor ni i egen lägenhet med endast sex dörrar
per trappuppgång. För aktiva möten har vi flera aktiviteter att välja mellan.
Ölands klimat ger även möjlighet till lunch och fika utomhus.
Här finns ett tiotal konferenslokaler i varierande storlek. Våra personliga och
unika konferensrum finns i storlekar som passar allt från den lilla ledningsgruppen till det stora företaget med 300 medarbetare. Alla våra lokaler är
modernt utrustande med projektor, ljus och ljud.
Vi kan även ordna med provningar så som ost- och dryckesprovningar och
andra teambuildingaktiviteter.
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Boka hela Ekerum
Ta ert evenemang till nästa nivå!
På Ekerum finns det fantastiska möjligheter för event och marknadsföring
med stora ytor där ni kan förmedla ert budskap.
Anläggningen har dessutom gott om olika sällskapsytor som inbjuder till ett
omväxlande upplägg för era gäster. Ingen dag behöver vara den andra lik!
• Mässlokaler och utställningytor inomhus och utomhus
• Stor vägskylt vid infarten
• Skyltar längs med vägen i Rälla
• Flaggstänger
• Skyltar vid entrén
• Företagsvideo och information på rummen
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Aktiviteter
Golf, tennis, padel, hinderbana, fotboll, boule, löpning och mountainbike
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Mat och dryck
En mötesplats med restaurang, pizzeria och bar
Restaurang Öland har en oslagbar utsikt över
Kalmarsund. Vi vet att smakupplevelsen är en
viktig ingrediens i livet, därför strävar vi efter
högsta klass på råvaror, drycker och service.
Pizzeria Öland andas 60-talets Italien och ligger
i vårt mysiga gamla pubhus. De fantastiska
pizzorna älskas av såväl lokalbefolkningen som
våra hotellgäster.

Bröllop & Fest
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Helhetsupplevelse
Ekerum Business Club – ett medlemskap med mervärde
Det är lätt att förälska sig i Ekerum Resort Öland med de storslagna vyerna,
den högklassiga maten och de olika boendealternativen. I kombination med
mästerskapsbanorna, konferensrummen och det stora aktivitetsutbudet är
det en svårslagen helhetsupplevelse.
Välkommen in i gänget, hoppas ni kommer trivas i Ekerum Business Club.

Ekerum Resort Öland
Alexandra Mann • 0485-80 001 • alexandra.mann@ekerum.com
www.ekerum.com
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