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BEHOVBEHOV

Vi löser era afterworks, events, teambuldings, 
högtider eller när ni känner för leverans av dryck 
och tilltugg till kontoret.
Några flaskor bubbel eller hela paketet med pynt, 
fotograf och popcornmaskin?

AW-box
Få en trevlig afterwork levererad!
Vi kan leverera AW-boxar, med chark och ostar 
eller med era önskemål, på abonnemang.
Få en box med utvalda delikatesser, välj leverans 
en gång i månaden  eller en gång i veckan. Kom-
binera detta med leverans av dryck från system-
bolaget och självklart alkoholfritt alternativ om så 
önskas. 

Något att fira?

EVENT/AFTER WORK

Är det dags för After work eller annat event på kontoret så hjälper vi er med beställning och lever-
ans. Enklare snacks och dryck eller en speciell högtid? Vi anpassar oss efter era önskemål.

God personal- och kundvård kan vara att skapa trevliga events eller after work med god mat och 
festlig dryck och tillbehör. Team-building på kontoret eller bjuda in för möjligheter att knyta nya 
kontakter? Vi tar projektet, stort som litet, från början till slut. Sociala aktiviteter kräver oftast lite 
jobb med inköp, planering och släpande på mat och flaskor. Våra chaufförer och vår personal kan 
fixa rubbet åt er. 

Högtider / födelsedag
Photobooth
Ballonger
Blommor
Övriga pyntsaker
Plastmuggar med tryck
Dryck
Tilltugg 
Bars
Kaffe
Popcornmaskin 
Fotograf
Hyra av möbler eller porslin

Helhetsleverantör, Våra egna chaufförer 

levererar enligt era önskemål.

En leverantör mindre. Samla allt 

på en faktura.

Bra service med smidig, personlig 

kontakt, vi kommer när vi lovar.

Kreativa och roliga lösningar till 

ert event.
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E N K E LT  &  G OT TE N K E LT  &  G OT T
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Slipp att släpa på mat och dryck, vi 
levererar det ni önskar!

Sociala event med god dryck och 
tilltugg är bra teambuildning!
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