
Prissättning Fyrskeppet Biskopsudden - Premiumkund företag Förfrågan
Priser gällande från 2019-10-01 och tills vidare. Samtliga priser exkl moms. Konferens 25%, Festarr 12%
Kontakt: info@fyrskeppet.com, 070-5397790, www.fyrskeppet.com Listpris Markera med ett X nedan
Kund: det ni är intresserade av
Kontaktinfo: till en offert
För dig som vill boka Fyrskeppet för konferens, möten och middagar
Fyrskeppet: salong, bibliotek, nedre däck samt akterdäck inkl utebar och tornrum På sista sidan kan ni ange
Antal möjliga personer: Exklusiv sittning salongsbord, max 24, totalt max sittning måltid: 40 pers. mer info om era önskemål
Biosittning presentation, 45 personer. Mingelaktivitet max 60 personer för genomförande
Fler personer än 40, då koppplar vi lämpligen till vår unika ponton och evenemangstält, max 200 pers
Konferensutrymmen inkl teknik projektor, stor whiteboard, blädderbladsställ, högkval ljudanl

Per timme, min 3 timmar, mån-tor före kl 17, tillgängligt 4 veckor före genomförandedag 2 000 kr                    
Heldag, mån-fre kl 08-17 12 000 kr                  
Kväll, sön-tor kl 17-23* 9 000 kr                    
heldag och kväll mån-fre kl kl 08-23* 15 000 kr                  
Lördagar och övriga helgdagar: på förfrågan och anspassat till upplägg arrangemang
* Arrangemang efter kl 23, upplägg och pris efter överenskommelse
Konferens på Fyrskeppet: Tillkommer för konferensvärd, service enl. nedan
Konferensvärd, per insatstimme (min 3 timmar, utefter önskad servicenivå) 375 kr                       
Konferenspaket inkl fm/em fika + lunch exkl lokal, per delt 280 kr                       
Fm respektive em fika, per tillfälle pch person 60 kr                         
Lunch, per person 160 kr                       
Övrigt önskemål förtäring och dryck under konferens och möte, utefter önskemål Offereras sep
Konferensmiddag + övrigt service, exklusivt i Fyrskeppets salong Offereras sep
Dryck vid måltid, slutet sällskap, möjlighet till egen alt vår service till er, inköpspris + 50%
Vid måltidsarrangemang Fyrskeppets salong, akterdäck el tornrum: Resurser i form av tallrikar,
glas, bestick mm finns och ingår i grundhyra. Krav på diskning och återtställning vid användning.

U-LAB, Urban Lambertson - facilitering, utvecklingsinsats, föresläsning - se www.u-lab.se Offereras sep



För dig som vill boka Fyrskeppet anläggning för det större arangemanget
Hela anläggningen inkl Ponton väderskydd/tält - vid större aktivitet/arrangemang, upp till 200 personer
Start inkl 40 + 80 kvm väderskydd/tält. Max yta hel ponton: 280 kvm 24 000 kr                  OBS: För 40+80 kvm tältyta

Utökning väderskydd/tält, per segment om +40 kvm, inkl arbete 4 000 kr                    n * detta belopp per + 40 kvm

Hyra anläggning extra förberedelsedag, hel dag 50% av lokalhyra
Vid större arrangemang, alltid krav på anläggningsansvarig på plats, priser nedan Överensk sep
Sluttädning tillkommer, se priser nedan
Möblering, dukade bord mm för ponton tillkommer, se nedan

Bokning av Fyrskeppets förliga svit för övernattning, i samband med arrangemang 1 800 kr                    
Bokning Fyrskeppets samtliga rum inkl svit, (svit + 1st rum dubbelsäng + tornrum enkel) 3 000 kr                    
Catering från Fyrskeppet Biskopsudden partner, Hög kvalitet På förfrågan
Dryckespaket vid catering, egen alt av oss samordnad På förfrågan
Extra hyrgods, genom Fyrskeppet Biskopsudden partner På förfrågan
Bokning av chartrad skärgårdsbåt, från stockholms kajer till Fyrskeppets ponton På förfrågan
Bokning evenemang båtaktivitet: Ributfärd, sightseeing, transport (t ex lunch på annan plats) På förfrågan
Förtöjning egen båt intill Fyrskeppet, totalt möjliigt 30 meter, inkl el och vatten, per dygn från 400 kr

Städ och logistikhjälp, större arrangemang
Slutstädavgift, aktivitet Fyrskeppet, liten slutstäd 1 500 kr                    
Slutstädavgift, aktivitet Fyrskeppet + Ponton, liten slutstäd 2 500 kr                    
Per timme extra slutstäd större arrangemang, enl överenskommelse 350 kr                       

Personal, då det krävs/önskas från Fyrskeppet Biskopsudden
Anläggningsansvarig på plats, arrangemangstid + 3 timmar/ alltid vid större arrangemang /tim 450 kr                       service och säkerhet

Konferenspersonal service/h 375 kr                       
Serveringspersonal/h 350 kr                       
Hovmästare/Arbetsledare servering/h 400 kr                       
Professionell kock på plats, beroende på val catering 400-450 kr
Barutbildad personal/h 375 kr                       
Logistikhjälp personal som kan anläggning 350 kr                       
Tillkommer vid OB-tid efter kl 20.00, per person & timme 40 kr                         
Projektledning, större arrangemang och event, pris per timme 600 kr                       



Möblering, dukade bord ponton
Dukade bord, linneduk, linneservett, tallrikar, glas, bestick, ljus, liten dek - vit standard /pers från 125 kr
Ovan - Extra och kundanpassat. På förfrågan
Dukning och dekoration, I egen regi alt genom bokad personal
Övrigt, Anläggningens resurser - Option att välja till
Ljud och bild på ponton, inkl projektor, stor duk/mixer & trådlös mikrofon 2 500 kr                    
Extra mörkläggningsgardiner, för bildpresentationer dagsljus 1 000 kr                    
Extra ljusslingor 1 000 kr                    
Tillförd värmelösning ponton, olika lösningar beroende på väderförutsättningar På förfrågan
Fyrskeppets bord, stolar och övrigt möblering på plats anläggning, ingår I lokalhyra
Övrigt utrustn, extra kyl, värmeskåp, möblerade bord mm ponton tillkommer genom hyrbolag
…Överenskommes gemensamt och samordnas genom Fyrskeppet.

Hyrarens ansvar
Vid större arrangemang. Grovstädat, omhändertagande av sopor och tomglas. All dekoration skapat av beställare återställs, borttages. Allt är diskat och
återställt (proffsdiskmaskin, backar och 2 min program). Hyrgods som beställaren arrangerat, hämtat dag efter arrangemang senast kl 10, alt efter överenskommelse
Hyrgods och egna resurser som hyraren arrangerat, hämtas dag efter arrangemang senast kl 10, alt efter överenskommelse. Beställaren är fullt erssättningsskyldig
för ev skador som sker på anläggningens inventarier till kostnad motsv inköpt eller återtställt värde. Vid större arrangemang skall hyraren utse en säkerhet och
logistikansvarig. Genomgång och samordning med anläggningsansvarig innan start genomförande av arrangemang.

Bokning och betalningsvillkor
Bokningsavgift:  25% av fakturabelopp i samband med beställning
Övrig betalning: mot faktura 15 dagar före arrangemangsdag. Uppkomna rörliga kostnader på arrangemangsdag efter genomförandet.
All betalning mot fakturering 14 dagar netto.
Avbokningsregler: Vid avbokning 7 dagar eller mindre från arrangemangsdag debiteras hela offertsumman. Vid avbokning 8-14 dagar före arrangemangsdag 
debiteras 50% av offertsumman. Avbokning 15-30 dagar före arrangemangsdag debiteras motsv 25% av offertsumman, reservationsavgift.
Avbokning 31-60 dagar före arrangemangsdag debiteras motsv 10% av offertsumman.
Vid försenad betalning:  tillkommer dröjsmålsränta med 2% per månad.

Maila er förfrågan, detta dokument med din input, till: info@fyrskeppet.com
I mailet: berätta lite mer om era tankar och önskemål upplägg arrangemang - så återkommer jag med ett bra förslag/offert!
Urban Lambertson, Fyrskeppet Biskopsudden



Mina anteckningar, Jag önskar följande:
Beskriv ert önskemål om genomförande av arrangemang
Datum, antal personer, tider, ert önskade upplägg, resusrser som ni vill ha inkluderat, mm
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