
FestiHal
Læg 42.000 kr i foreningskassen - eller få en helt unik firmafest
FestiHal holdes som en original indendørs sommerfestival med den kendte festivalstemning, musik 
fra festivalscenen, glade gæster og ikke mindst hygge og socialt samvær på en unik og utraditionel 
måde, som er den eneste event af sin slags i Danmark.

Vi giver 100% skriftlig indtjeningsgaranti

Garanteret overskud:
I får kr. 140 pr. pers.  
Ved 725 gæster = overskud på kr. 101.500,- til jer.
Entrépris kr. 270,- excl. menu.

Evt. tilkøb 2 stk. madbilletter pr. pers. til vores StreetFood vogne: pris kr. 120,- pr. kuvert. 
 
Gæsterne kan evt. selv medbringe maden! Det er jo en sommerfest. 

FORENINGSFEST

Ved ankomst er den smukke ”festivalplads” klar til at give stem-
ning i top, folk sidder og hygger med hinanden, griner højlydt 
og får råbt skål - det er ikke kun en event, det er en dundrende 
succes. 

Gårdhaven med de rødternede duge, strandområdet og para- 
sollerne giver FestiHal sit helt eget udtryk. Festivalscenen er 
festens omdrejningspunkt, hvor der klappes i takt til musikken, 
mens maden fra StreetFoodvognene nydes i festivalstolene på 
picnic-området... det hele kan afsluttes med golfputting, en kop 
kaffe eller en iskold gin/tonic.

Hele hallen og indgangsområdet bliver smukt pyntet i ”festival- 
look” der lugter af sol og sommer. Næsten alt leveres af Nem-
Fest fra start og til sidste gæst er gået hjem... vi hjælper med 
supervision af jeres frivillige hjælpere, gennem hele processen.

Lige fra start på FestiHal vil vores fantastiske 5-mands festival- 
orkester XLENT, DJ og vores konferencier skabe den helt rette 
festivalstemning. På plakaten vil der være musik fra bla. ABBA, 
DAD, Tina Dichov, Dodo & dodo’s, Thomas Helmig, Johnny 
Madsen, Rasmus Seebach, Lucas Graham og Ed Sharan. 
Senere på aftenen spiller XLENT og festival DJ’en populært 
dansemusik fra de sidste 4 årtier.
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Alle priser er incl. moms.


