S Marketing og
Event – service
fra start til slut
S Marketing Og Event er et full-service
eventbureau, der er med hele vejen, når dit
event skal planlægges og eksekveres. Uanset om
arrangementet er til 100 eller 1.000 mennesker.
Vi står for det praktiske og sikrer glade kunder,
medarbejdere og gæster. Og selvom vi har base
i Aarhus, opererer vi i hele Danmark – og nogle
gange også uden for landets grænser.

har de seneste 7 år planlagt seminarer for flere
virksomheder med stor succes – både over én og
flere dage. Her har vi sat os sammen med kunden
for at idéudvikle. Her kan der trækkes på vores
mangeårige erfaring og viden om, hvilke elementer
der skal til for at skabe det perfekte seminar med
den største effekt for de deltagende.

Styrk jeres holdånd og tag udenlands
Vores team har et utrolig højt serviceniveau, og vores
erfaring strækker sig over alt – lige fra firmafester
og teambuilding til større kongresser og messer. Og
med mere end 15 år på bagen, er vi et af Danmarks
mest erfarne eventbureauer. Det er blot én af vores
kunders garantier for, at deres arrangement bliver
en kæmpe succes.

Arrangementer af underholdende
og lærerig karakter
Gennem årene har S Marketing Og Events stået bag et
hav af forskellige firmafester – både for store og små
virksomheder. Her har vi stået for alt det praktiske.
Maden, drikkevarerne og underholdningen - det hele
skal gå op i en højere enhed for at firmafesten bliver
en hyggelig og sjov oplevelse. Hver fest er forskellig,
og vi gør vores for at skræddersy festen efter de
ønsker, som kunden måtte have.
Skal arrangementet derimod være af en lærerig
karakter, kan vi også hjælpe. S Marketing Og Event
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Teambuilding er et vigtigt element i enhver
virksomhed. Her er det alfa-omega altid at udvikle,
motivere og opmuntre sine medarbejdere, så de
kan møde glade på arbejde og yde en god indsats.
Gennem vores store netværk har vi adgang til en
lang række udbydere af teambuilding til lands,
vands og i luften – både af den underholdende og
lærerige slags. Vi hjælper med det praktiske, om
så det er i udland eller indland.
Ved at flytte dit kunde- eller medarbejderarrangement til udlandet, kan du med fordel udvide
oplevelsen. Ofte sågar for den selvsamme økonomi
afsat til et almindeligt event. Vi hjælper med at
planlægge rejsen, uanset hvorhen i verden den går
til, og om så det er business eller pleasure.

