Det är bara till storleken
som ett Petit Hotel är litet
TILL SJÄL OCH HJÄRTA ÄR DE ALLA STORA

Små konferenser
och små hotell hör ihop

HANDEN PÅ HJÄRTAT, DE FLESTA KONFERENSER ÄR JU SMÅ

Vad är minnet av din senaste

Trevliga kompisar, givan de samtal, skaplig mat men
stora ytor, mycket folk och litet av
verkstad över hotellet? Eller var
det Finlandsfärjan med jättebuffén, groggarna, disco till fem på
morgonen, lilla hytten och huvudvärken dagen efter? Vad var det
egentligen konferensen handlade
om och vad var det ni beslutade?
Naturligtvis måste man hålla
till på ett större hotell eller konferenscenter om man är en stor
grupp, men handen på hjärtat: De
flesta möten och konferenser är ju
små. Kanske maximalt 30 personer. I ett sådant läge blir din grupp
mycket liten i ett stort hotell. Det
kan bli litet av service med armbågen, om du förstår uttrycket.

konferens?

som
naturligtvis skall tillvaratas. Dels
vill ju företagsledningen att det
skall vara prisvärt, dels att konferensen resulterar i goda beslut.
Personalen vill trivas, känna intimitet, kunna jobba ostörda men
också bli väl omhändertagna, få
någon trevlig aktivitet som avbrott och njuta av gourmemat.
En skön säng och ingen huvudvärk
bör också vara något att uppskatta.

Det

finns

två

intressen

som består
av små mysiga hotell med stora
kök. Ägarna till hotellen arbetar
aktivt i sina hotell, vilket säkerställer kvalitén och serviceandan. Inget hotell är det andra likt mer än
på en punkt: De har utmärkta kök
med hängivna kockar som bjuder

PETIT HOTEL ÄR EN KEDJA

gästerna gourme mat på lokala och
i många fall ekologiska råvaror.

Att leva är
inte tillräckligt.
Solsken, frihet
och en liten
blomma måste
man också ha.

Hans Christian
Andersen

Konferera på alla våra hotell
till enhetspriset 1.395 kr/person*
För att förenkla er bokning erbjuder vi ett enhetspris på alla våra miljö- och
kvalitetscertifierade hotell. I priset ingår konferenslokal, del i dubbelrum,
frukost, förmiddagskaffe med smörgås, lunch, eftermiddagskaffe med bulle
och en trerättersmiddag med kaffe. Allt för bara 1.395 kr/person exkl moms.
Ett annat alternativ är att låta ett hotell skräddarsy en konferens helt enligt
era egna önskemål. Vi lämnar gärna pris på det.
Vårt callcenter, tel 0752-40 10 40, hjälper er gärna välja lämpligt hotell.
Bokningen kan också ske direkt hos respektive hotell.
* pris exkl moms.

Små råd

för en lyckad konferens
i lugn och avstressande miljö. Har man rest mycket värdesätter man
en annorlunda miljö framför stora hotell där rummen ser likadana ut och maten alltid
smakar detsamma. Det blir även mer privat. Möjlighet finns att företaget hyr hela hotellet.

1. VÄLJ ETT PETIT HOTEL

2. KORTARE KONFERENSER

Ingen vill åka hemifrån en längre period och helst inte över en helg.

De flesta orkar inte både heldagsföredrag, team building,
bastubad, pilkastning, gokart och sedan hålligång på kvällen. Det är bättre att skräddarsy
en aktivitet för en till två timmar eller några alternativa aktiviteter att välja från.
3. SKRÄDDARSY AKTIVITETERNA

hellre än att festa hela natten. En helhetsupplevelse med god mat
och dryck är mycket bättre än en lång natt på ett kryssningsfartyg. Det kan man istället
välja att göra privat i goda vänners lag. Att på konferensen få njuta av riktigt god mat,
framtagen i samråd med kökschefen, sätter verkligen guldkant på konferensen.

4. FOKUS PÅ GOD MAT

Lokalerna håller alltid
modern och hög standard
HOS ETT PETIT HOTEL SKRÄDDARSYS HELA KONFERENSEN
Även om hotellen inom Petit Hotel
många gånger består av herrgårdar,
säterier, slott, vackra skånelängor,
sköna jugendvillor eller trivsamma
gamla gårdar är de i högsta grad
anpassade till vårt moderna liv.
Konferensrummen har alla faciliteter som ett möte behöver. De
flesta ställena erbjuder naturligtvis
också trådlöst Internet.

En klar fördel för konferensdeltagarna är naturligvis att alla Petit
Hotel ligger utanför storstäderna
och i lugna och rogivande miljöer
på vår svenska landsbygd. Här ger
vyerna, den friska luften, fågelkvittret och grönskan eller gnistrande
vintersnö en bra grogrund för svåra beslut eller ett lugn som underlättar utbildning.

VARFÖR BARA SITTA I EN LOKAL?

SKRÄDDARSYDD KONFERENS

Syresättning genom att röra på
kroppen och komma ut i naturen
är många gånger ett bra alternativ
till att sitta still i en konferenslokal.
”Walk’n talk” där man tar en riktig
långpromenad medan man diskuterar. ”Okända vatten” där man par
om par metar abborre och pratar.
”Lusthus-tankar” som innebär en
stunds resonemang i ett lusthus,
mitt i den svenska landsbygden.

innebär mycket mer än bara en viss utrustning i konferenslokalen. Hela
konferensen skräddarsys hos ett
Petit Hotel kring gruppen som skall
ha sin konferens. Eftersom hotellen är små är det lätt att anpassa
rum, frukostar, drycker, mat och
aktiviteter kring gruppens behov
och önskemål. På så sätt underlättas arbetet och lösgör kreativa idéer
och lösningar under konferensen.

MAN KAN INTE ALLTID LOVA att få
vara ensam grupp i ett Petit Hotel,
men många gånger får man ha hela
hotellet för sig själv och det går naturligtvis mot överenskommelse
med respektive krögare att få hyra
hela hotellet. Då kan man vara säker på att ingen hör och ingen ser.
SÄKERHETEN ÄR HÖG på Petit Hotel.
Av erfarenhet vet man att hotellen
med sina belägenheter är lätta att
bevaka, parkeringarna är ofta sådana att de är lätta att kontrollera och
även här är litenheten hos hotellen
en avgörande faktor när det gäller
att hålla kontroll på vilka som rör
sig i och kring hotellen.

Det stora köket,
hjärtat i Petit Hotel
VAD KOMMER DU IHÅG MEST AV EN LYCKAD KONFERENS? JUST DET: MATEN
RANNSAKA DITT MINNE och tänk
efter: Vad kommer du ihåg mest
av en lyckad konferens?
Just det: Maten. Och det är det
som är Petit Hotel’s honnörsord.
De lätta smakrika luncherna som
gör att du orkar med eftermiddagarna och inte får ”paltkoma”. Supéerna, ljuvliga för både öga och
gom. Tänk dig till exempel den
smakrika amusen, de rosa lammkotletterna, den tegelröda Riojan,
den långa eftersmaken, de delikata desserterna som gör att din
mun fortfarande vattnas, det mörka goda kaffet med de små tryfflarna och slutligen den goda Grappan
med doft och ett helt smakspektra.
Det är klart att sådana inslag i
mötet ger ett fint avstamp till nästa
dag och ett positivt minne av en
lyckad konferens.

De små hotellen med de stora köken är Petit Hotels devis. Att köken
är ”stora” bevisas till exempel av att
White Guide, Sveriges Bästa bord
och Hotellpatrullen i DN har gett
fina utmärkelser och goda recensioner.
gärna ekologiska ligger kockarna varmt om hjärtat och därför tas allt från kryddor,
grönsaker, kött och fisk från lokala leverantörer. Genom den känsla,
som köken känner för behandlingen av dessa fina råvaror åstadkommer kockarna de mest ljuvliga kreationer som ger oanade upplevelser
för såväl smak- som doftsinnena.
Årstiderna styr råvarorna och ger
därför en mångfald av smaker under året. Primörer som sparrisen tidigt i maj eller gåsen på hösten i

Skåne, hummer, havskräftor och
musslor på hotellen på västkusten.
Kräftor, egenfångade i Småland,
älg i Dalarna, ren, löjrom och lax i
norra Sverige. Konferenser på de
olika hotellen blir till resor i landets
olika smaker och råvaror.

LOKALA RÅVAROR,

Ingen kärlek
är mer äkta, än
kärleken till mat.

George
Bernhard Shaw

i anslutning till konferensen är nära nog en nödvändighet.
Efter några timmar av stillasittande
med många beslut, eller mycket att
lära och ta in, är det skönt att byta
om, spänna av och göra något helt
annat.
Hotellen inom Petit Hotel erbjuder
en mängd trevliga och intressanta
aktiviteter. Fiska abborre, skjuta lerduvor, rida, köra traktor, fiska hummer,
njuta av en konsert, bada i en uppvärmd pool i gnistrande vinternatt
och samtidigt njuta ett blossande
norrsken, spela golf eller något så
enkelt som en skön promenad i ett
annorlunda landskap eller en skön
bok och ett glas vitt. Petit Hotel’s
devis när det gäller aktiviteter är:
”Säg vad du vill, så hjälper vi till”
AKTIVITETER

Våra hotell är miljö- och kvali-

Alla Petit Hotel
har en kvalitets- och miljöcertifiering. Huvudsyftet med att miljöcertifiera våra medlemmar är att
kontinuerligt förbättra deras miljöarbete och minska hotellens negativa
inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade hotell har en miljöpolicy
och har gjort en miljöutredning.
Hotellen sätter upp mål för hur de
skall minska sin miljöpåverkan och
för att få behålla miljöcertifikatet
måste de uppnå sina mål och sedan
vidmakthålla dessa.
Även när det gäller hotellens kvalitet finns en standard som Petit Hotel
har satt upp. På samma sätt som
gäller för miljöcertifieringen har
hotellen en kvalitetspolicy och kvalitetsutredning.
Som ett bevis på sin certifierade
kvalitet och miljö erhåller hotellen
varje år en utmärkning som också
förnyas varje år. Den hittar du på
entrédörren eller dess närhet.

MILJÖ OCH KVALITETS
CERTIFIERAD

2010

D E S MÅ H OTE LLE N M E D D E STO R A KÖK E N
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