Ta med
kollegorna på
After work
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Premiär för After work med
iskall öl och visentburgare
Den 28 mars kan ni fira in
helgen tillsammans med
Brygghus 19 och Eriksberg
Vilt & Natur, då har vi premiär för After work.
Passa även på att utmana
vänner eller kollegor i vår
skyttesimulator.
Träffas i mer avslappnande
former utanför arbetet och
varva ner med en iskall öl från
Karlshamns lokala bryggeri
och en visentburgare, med
100 % kött från Eriksberg.
After work-premiär
I samarbete med Brygghus 19
har vi After work på Eriksberg,
Pris per person 150 kronor.
I priset ingår en öl och en
visentburgare.

fredagen den 28 mars klockan 15.00-19.00.
Utmana vännerna i skytte
Mot en liten avgift kan ni även
provskjuta i vår skyttesimulator och deltar då i en tävling
där första priset är en Söndagsbrunch för två.
Ordnar med transport
Vi ordnar även med transport från Karlshamns hamn,
tur och retur för 50 kronor
per person. (Begränsat antal
platser).
För att boka och mer information: 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu
Välkomna på After work
bland det vilda!

Pris After work

150 kr
per person

I priset ingår: En öl och en
visentburgare. Ev transport
tillkommer med 50 kronor.

ICEHOTEL och Eriksberg
satsar på gemensam säljare
Sedan drygt en månad arbetar Gabrielle Johansson
som Sales Manager för både
ICEHOTEL och Eriksberg Vilt
& Natur.
– Gabrielle säljer våra upplevelser var och en för sig, eller
i olika kombinationslösningar,
säger Per-Arne Olsson, vd för
Eriksberg Vilt & Natur. I första
hand ska hon inrikta sig mot
konferenser och andra event
som intresserar företag.
Lång erfarenhet som säljare
Gabrielle är boende i Malmö
sedan 2011. Dessförinnan har

hon bott 13 år i London och sju
år i Köpenhamn och bland annat arbetat för japanska incoming företag, med ansvar för
Skandinaviska avdelningen.
Senast kommer hon från
hotellkedjan Marriott International, med ensamt ansvar för
deras globala försäljningskontor i Norden.
Likvärdig upplevelse
– Efter att ha arbetat för utländska företag i många år, är
det oerhört spännande och en
stor ära att nu få representera
två av de mest unika och exklusiva produkterna som vi har

i Sverige idag,
säger Gabrielle. Jag tycker
de två hotellen erbjuder
en likvärdig
upplevelse,
var och en på
sitt sätt, så
det ger definitivt mening att sälja
dem tillsammans.
– Mitt fokus är nu att se till att
så många företagskunder som
möjligt får upp ögonen för vad vi
har att erbjuda och inser att man
inte bara besöker dessa hotell
för ett möte, man besöker dem
för en helhetsupplevelse.

Smygstart för vild Söndagsbrunch
Den 23 mars smygstartar vi
vår populära Söndagsbrunch,
som är en kombination av
breakfast och lunch och serveras mellan kl 11.00-14.00.

serveras fräscha råvaror och
läckerheter som sill, lax, småvarmt, sallader, ostar, smoothies, frukt och naturligtvis
Eriksbergs egna viltprodukter.

Söndagsbrunchen dukas även
upp 20 april, 11 maj samt varje
söndag mellan 1 juni och 31
augusti.
Förutom nybakade scones

Brunchen kostar 295 kronor per
person. Barn mellan 3-12 år
betalar halva priset.
Förbokas på 0454-56 43 80
eller bokningar@eriksberg.nu

I påsk öppnar vi vår nya vilda shop med flera spännande
nyheter i sortimentet. Påsköppet 19-21 april kl 12-16.
Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!
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