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Videum Science Park är en  
dynamisk företagarmiljö nära 
knutet till Linnéuniversitetet. Vår 
devis ”idéer föds där människor 
möts” gäller såväl för de aktiviteter 
vi ordnar för våra hyresgäster 
som för de möten och konferenser 
som du bjuder in till, i våra 
lokaler. Genom miljön, tekniken 
och den personliga servicen vill vi 
stimulera till både kreativa och 
effektiva möten. 

Våra nya konferensrum ligger i 
Hus Echo på Framtidsvägen 18 och 
ett av de rummen är utrustat med 
videokonferens. När du hyr våra 
konferensrum ingår alltid teknik, 
pennor, block, vatten och godis. 

Runt om i Videum Science Park 
finns även sex olika grupprum i 
varierande storlekar. 

Videum Science Park
Framtidsvägen, Växjö

0470-72 33 00
info@videum.se
www.videum.se

Ge oss förutsättningarna för er 
konferens så hittar vi rätt lösning 
för lokal, teknik, måltider och 
boende - allt i en dynamisk kun-
skapsmiljö på campus i Växjö. Vi 
har erfarenhet av att ordna såväl 
stora som små konferenser.

Spännande arkitektur i en na-
turskön miljö med flera promenad-
stigar kan ge din konferens både 
natur- och konstupplevelser på 
lunchpausen eller varför inte under 
gruppdiskussionen? Promenera i 
slottsparken, ta en tur runt sjön 
Trummen eller Växjösjön.

Vårt recept på en 
lyckad konferens

idéer föds där människor möts

TELEBORGS  
SLOTT 500 m

CENTRUM
3 km

Det är enkelt att göra en boknings- 
förfrågan hos oss. Kika in på vår 
webbplats eller hör av dig på 
telefon eller e-post. 

Välkommen till Videum Konferens!

ECHO
DELTA

BRAVO
ALPHA



PRISER 2016 
KONFERENS- OCH GRUPPRUM
          Priserna är SEK exklusive moms. 

(Siffra inom parentes = antal personer lokalen är anpassad för.)

konferensrum  internt internt externt externt internt externt
  1/1 dag 1/2 dag 1/1 dag 1/2 dag timpris timpris

Ericsson  (32) 3 500 2 660 5 000 3 800  

Ekeblad  (10) 1 470 1 260 2 100 1 800 455 650 
    inkl videokonferens

grupprum internt internt externt externt
  1/1 dag 1/2 dag 1/1 dag 1/2 dag

Alströmer  (10) - - 1 100 800
Arrhenius  (12) - - 1 900 1 300
Berzelius  (10) - - 1 900 1 300
Bolinder  (14) - - 1 900 1 300
Brinell (6) - -  1 100 800
Dalén  (8) - - 1 100 800

konferenspaket fika/mat pris per person 
 
Heldag 1 fm-fika, lunch, em-fika, frukt 210 
Heldag 2 fm-fika, lunch, em-fika  200 
Heldag 3 fm-fika, em-fika, frukt  80 
Heldag 4 fm-fika och em-fika  70

Halvdag 1  fm-fika alt em-fika, lunch, frukt 175 
Halvdag 2  fm-fika alt em-fika, lunch  165 
Halvdag 3  lunch och frukt  140 
Halvdag 4 lunch     130 
Halvdag 5  fm-fika alt em-fika och frukt 45 
Halvdag 6  fm-fika alt em-fika  35 
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idéer föds där människor möts

Konferensrum
Personlig service, teknik, pennor, block,  
vatten och godis ingår vid bokning av 
konferensrum. All bokning av konferensrum 
och konferenspaket sker genom Videum 
Företagsservice. Konferensrummen ligger i 
Hus Echo på Framtidsvägen 18.

Grupprum
Hyresgäster i Videum Science Park (internt) 
bokar grupprum själva. Länk, inloggnings- 
uppgifter och manual till bokningssystemet 
får ni av Videums Företagsservice. Externa 
kunder är välkomna att kontakta Videums 
Företagsservice för bokning. 

Fika/mat
Vid val av konferenspaket med lunch serveras 
den på Teleborgs Slott alternativt Idas matsal. 

Prislista 
Vi förbehåller oss rätten att justera prislistan 
under året. Gällande prislista finns alltid på 
www.videum.se.


