Losje og Premium-billetter 2020

Losjeleie pr. arrangement
•

I tillegg til å leie ut losjer på årsbasis leies losjene ut pr. arrangement.
Send mail til losje@oslospektrum.no.

•

Gjennomsnittsprisen for å leie losje pr. arrangement er kr 32 060 og kr
38 080 inkl. tapas (inkl. mva.). Drikke er ikke inkludert.

Losje – arrangementsavtale
•
•
•
•
•
•

Losje-arrangementsavtale innebærer å leie losje på minimum 6
valgfrie arrangementer i Oslo Spektrum i avtaleåret.
En losje er innredet med seter til 14 personer og et mingleområde.
Med losjebilletter har man egen inngang og adgang til Premiumområdet.
Informasjon om nye arrangementer varsles via nyhetsbrev.
Booking av losje bør skje senest 14 dager etter at arrangementer er
offentliggjort.
Gjennomsnittspris: Kr 30 000 og kr 36 000 inkl. tapas (inkl. mva.).

Losje - årsavtale
o Adgang til alle åpne arrangementer i Oslo Spektrum i løpet av avtaleåret.
o
o
o
o
o

Adgang til fast losje med plass til 14 personer.
Egen inngang og tilgang til Premium-området.
Mulighet for å profilere losjen.
Servering av tapas og drikke er ikke inkludert i avtalen, men kan bestilles.
Prisene ligger på mellom kr 590 000 og kr 820 000.

Ta kontakt dersom du ønsker en visning av våre losjer!

Premium-avtale
Premium-avtale
o

Avtalen omhandler kjøp av minimum 30 Premium-billetter i løpet av avtaleåret.

o

Arrangementene avholdes i avtaleåret eller på et senere tidspunkt.

o

Premium-billettene inkluderer billetter til arrangementet, tapas, egen inngang og adgang til
Premium-området.

o

Drikke er ikke inkludert.

o

Avtalekunder prioriteres dersom det er knapphet på billetter. Drikke kan etterfaktureres eller gjøres
opp i baren på arrangementsdagen.

o

Arrangementene annonseres via nyhetsbrev.

o

Pris 1 690 kr pr. billett (+mva. på deler av beløpet).

o

En minimumsbestilling er på 4 billetter.

Premium-billetter uten avtale
.
o

Premium-billettene inkluderer billetten til arrangementet, tapas egen inngang og adgang til
Premium-området.

o

Drikke er ikke inkludert.

o

Arrangementene annonseres via nyhetsbrev. Meld deg på via www.oslospektrum.no/nyhetsbrev!

o

Pris 1 690 kr pr. billett (+mva. på deler av beløpet).

o

En minimumsbestilling er på 4 billetter.

o

For billetter, ta kontakt med premium@oslospektrum.no.

Business Club-billetter
Business Club-avtale
o Avtalen omhandler kjøp av minimum 30 Business Club-billetter i løpet av avtaleåret.
o Arrangementene avholdes i avtaleåret eller på et senere tidspunkt.
o Business Club-billettene inkluderer tapas egen inngang og tilgang til Business Club-området.
o Drikke er ikke inkludert.
o Avtalekunder prioriteres dersom det er knapphet på BC-billetter.
o Arrangementene annonseres via nyhetsbrev.
o Pris 1 650 kr pr. billett (+mva. på deler av beløpet).
Business Club-billetter uten avtale
o Det går fint an å kjøpe Business Club-billetter uten avtale. Forskjellen er at dersom det er
knapphet på billetter vil avtalekunder bli prioritert.
o Avtalekunder kan be om at drikke etterfaktureres. Kunder uten avtale betaler for drikke i baren på
showdag.

Offentlig program finner du på www.oslospektrum.no

- best på de store opplevelsene

For mer informasjon eller en omvisning kontakt cathrine.heiberg@oslospektrum.no, mobil 98227933

