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QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN
•
•
•
•
•
•

Renovasjon ferdig mars 2018 - hotellet bygges ut med nye 7000 m 2
Topp moderne konferansefasiliteter med 500 m2 utstillingsareal og en kongressal på 700m2
Store og lyse lobby og loungeområder
455 delikate nyoppussede rom
Gratis parkering
Fantastisk og tilgjengelig beliggenhet midt i naturen, rett ved flyplassen
QUALITY AIRPORT HOTEL™ GARDERMOEN // 63 92 61 00 // q.gardermoen@choice.no
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X MEETING POINT NORWAY

FREMTIDENS KURS- OG KONFERANSESENTER ER HER
X Meeting Point er Norges nye opplevelsesunivers innen kurs, konferanse og event, midt mellom Oslo og
Gardermoen. Dette er arenaen der vi sammen skaper uforglemmelige opplevelser til konkurransedyktige priser.
Vi kan tilby:

Foto: Astrid Waller

• Moxy Oslo X, Norges første Marriott-hotell – design og luksus med et fornuftig prisnivå.
• 20 000 m2 toppmoderne fasiliteter – til alle typer møter, konferanser og eventer
• Skreddersydde løsninger for å gjøre ditt arrangement akkurat slik du ønsker det.
• GåRD Nordic Kitchen – nytt restaurantkonsept i Norge med fantastisk mat av førsteklasses nordiske råvarer.
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Et av Norges største kongressbyrå
Fjell og Fjord Konferanser AS er et av Norges største

Siden starten 1994 har vi bistått en lang rekke

kongress- og eventbyrå. Vi er blant de få norske

bedrifter og organisasjoner med små og store

konferansearrangører som kan omtale oss som en

arrangement – både hjemme og i utlandet. Vi er

fullverdig PCO – Professional Conference Organizer.

stolte av at mange velger å komme tilbake til oss –
gang etter gang. Det tar vi som et tegn på tillit!

Til fordel for
kundene
Fjell og Fjord Konferanser håndterer
alt det praktiske i forbindelse med
ditt arrangement. Først sørger vi
for å finne det riktige hotellet eller
konferansesenter. Deretter tar vi
ansvar for hele prosessen fra A til Å –
både planlegging, gjennomføring og
oppfølging.
Alle kunder er unike. Derfor
skreddersyr vi en komplett løsning
for akkurat ditt arrangement. Med
gode rutiner og dyktige ansatte i alle
ledd, skaper vi trygghet for deg som
kunde. Fordi vi ordner alt det
praktiske, kan du konsentrere om å
være vertskap.
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Event og underholdning
Fjell og Fjord Konferanser har lang erfaring innen event og underholdning.
Vi sørger for en trygg og profesjonell gjennomføring av ditt arrangement.
Vi formidler alle typer artister og skreddersyr ulike løsninger etter kundens
behov. Ingenting er mer minneverdig enn god underholdning!
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Møter, kurs og konferanse
Vi har god erfaring med å arrangere

Gjennom vårt omfattende kontaktnett

møter, kurs og konferanser. Hvert år

kan vi tilby konkurransedyktige

gjennomfører vi både store og små

totalleveranser. Vi etablerer kontakten og

arrangementer – i Norge og i utlandet.

sørger for oppfølging og kvalitetssikring
– både før, under og etter
arrangementet.

Messer og utstillinger
Messer kombinert med konferanser gir

Vi gjennomfører mange arrangementer

deg mulighet til å presentere det faglige

med utstilling, hvor vi har all kontakt med

innholdet bredere og mer utfyllende. Her

utstillerne. Vi tar ansvar for at alt blir lagt

kan også bransjeaktører og leverandører

best mulig til rette innenfor rammene

presentere produkter og tjenester for

arealet gir. Vi utarbeider arbeider

relevante målgrupper. Samtidig krever en

tegninger for plassering av stand,

messe mer fokus på planlegging av

koordinerer bestilling av messevegger og

arealbruk, gjennomstrømning og tekniske

øvrig messeutstyr, samt montering.

fasiliteter.

Arrangement i utlandet
Vi sender stadig flere av våre kunder til

Vil dere oppleve noe unikt og spennende

nye og spennende destinasjoner. Fjell og

– som safari i Kenya, shopping i New

Fjord Konferanser arrangerer hvert år

York, Cognac-smaking i Frankrike,

3-10 store konferanser i utlandet. Med

kryddermarkedet i Dubai eller Den Blå

vårt brede kontaktnett i inn- og utland,

moské i Istanbul? Kun fantasien setter

kan vi skreddersy reisen etter dine ønsker

grenser! Vi utarbeider opplegg for stadig

og budsjett. Vi tar hånd om alt – fra

flere destinasjoner i utlandet. Kontakt oss

flybilletter, hotell og transfers til

for forslag og tilbud!

aktiviteter, måltider og ulike typer
assistanse.

Transport og flybilletter
Vi sørger for at du og dine deltakere

Vi booker flybilletter for grupper eller

kommer dere trygt og effektivt til

individuelle i forbindelse med konferanser.

konferansen – både i Norge og i utlandet.

På den måten bekreftes din reise

Foruten fly tilbyr vi alle andre former for

elektronisk – og du har kun ett

transport – som buss, tog og båt.

kontaktpunkt for både påmelding og
reisen til konferansen.
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Prosjektledelse og management
En av våre dyktige prosjektledere har det

I tillegg har prosjektlederen en

overordnede ansvaret for ditt

prosjektgruppe bestående av

arrangement – fra planlegging og

administrative medarbeidere og

forberedelser, via gjennomføring og

økonomiansvarlig i ryggen. På den måten

avslutning, til oppfølging, rapportering og

er prosjektet ditt ivaretatt – både når det

oppgjør. Prosjektlederen fungerer som

gjelder kompetanse, administrasjon og

både rådgiver og pådriver gjennom hele

økonomi.

prosessen.

Tlf. 992 99 799 • E-post: oivind@avas.no
www.avas.no

groups.theedge@choice.no
Tlf. 77 66 84 00
www.nordicchoicehotels.no

Håndtering av deltakere
Profesjonell håndtering av deltakere

arrangementet, som blant annet: Digitale

sparer deg for mye frustrasjon og

utsendelser av invitasjoner, etablering og

utfordringer, samtidig som det ofte er

kvalitetssikring av navnelister, samt

her lønnsomheten i prosjektet sikres.

nøyaktig og oversiktlig håndtering av
registeringer og betalinger. Alt dette er

Vårt digitale eventsystem håndtere alle

en integrert del av vårt tilbud, og sikrer

sider av denne viktige delen av

en sømløs gjennomføring.

www.snorredata.no
Instituttveien 10, 2007 Kjeller
Tlf. 63 80 58 10

En god start
Planleggingsprosessen starter med å se på mulige
lokasjoner, før vi innhenter tilbud fra hotell og liknende. Vi
utarbeider elektronisk påmeldingsskjema, sender ut
invitasjoner og markedsfører arrangementet. Vi sender ut
elektroniske bekreftelser og fakturaer.
Vi utarbeider kjøreplaner og avklarer eventuell
underholdning. Vi designer og produserer navneskilt, eller
legger til rette for elektronisk registering. Hele tiden har vi
tett kommunikasjon med arrangør og deltakere, samtidig
som vi sørger at samarbeidspartnere og underleverandører
leverer det som er avtalt.

Velkommen til Oslos RÅeste
konferansehotell!
Quality Hotel 33 har 242 stilfulle rom, konferansekapasitet
opp til 980 gjester og en deilig restaurant. I Top Floor
Restaurant & Bar kan du nyte et bedre måltid eller en
forfriskende drink mens du beundrer panoramautsiken over
Oslo. Her har du et hotell som gir deg essensen av 60-tallets
design kombinert med nåtidens kunst.
• Konferanse opp til 980 personer
• Gratis parkering
• Byens beste utsikt fra Top Floor Restaurant & Bar
• Flybussen stopper rett utenfor, 50 % rabatt
• Popcorn og softis til alle konferansegjester
Kontakt oss på: booking.hotel33@choice.no / 23 19 33 33

Oppskriften på suksess
Et vellykket arrangement krever grundig planlegging.
I samråd med vår prosjektleder og arrangements
koordinator, kan du selv være med å definere innholdet og
legge rammene. Sammen finner vi den beste løsningen for
ditt arrangement.
Gjennom gode underleverandører sikrer vi kvalitet i alle
ledd – fra hotell og transport til mat, underholdning og
tekniske løsninger. Vi har gode avtaler med samarbeids
partnere, og kan forhandle frem gunstige priser for deg.
Det skal være både trygt, tidsbesparende og prisgunstig å
bruke oss!
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Teknikk, app og
hjemmesider
Vi formidler også alt av teknikk i
forbindelse med konferanse og
events. Alle produkter og løsninger er
av ypperste klasse og riktig tilpasset
det aktuelle formålet.
Vi bygger egne hjemmesider for våre
kunder og deres arrangementer.
Gjennom gode samarbeidspartnere
kan vi også levere deltaker-app for
det enkelte arrangement – inkludert
alt fra program til annen info.

Quality Hotel Olavsgaard - Norges mest sentrale hotell?
Du finner oss midt mellom Oslo og Gardermoen.
Hos oss kan du ha effektive og gode møter kombinert med lun og
avslappende atmosfære. Og våre engasjerte medarbeidere er et team som er
oppriktig interessert i gjestens ve og vel.

www.olavsgaard.no

Mari Øyre Westby
Prosjektleder/Salg

HOVEDKONTOR KJELLER
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mari@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 16
+47 926 30 404

Renate A. Ellingsen

Cathrine Roksvaag

Daglig leder

Prosjektleder

renate@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 12
+47 419 04 189

cathrine@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 17
+47 934 22 507

Anne-Lise Amundsen

Silje B. Holte

Gründer / Styreformann

Avdelingsleder/Arrangmentskoordinator

anne-lise@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 20
+47 920 86 940

Heidi Ståhl

silje@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 14

Avdelingsleder - Salg og prosjekt

Arrangementskoordinator

heidi@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 15
+47 481 13 011

carina@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 13

Anette Espen Mathiesen

Elisabeth S. Kvebek

Prosjektleder/Markedskoordinator

Arrangementskoordinator

anette@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 22
+47 916 22 424

elisabeth@fjellogfjord-konferanser.no
63 80 65 19

Carina Midtlund Moen

Fjell og Fjord Konferanser AS ble

Hvem er vi?

etablert av Anne-Lise Amundsen i

I Fjell og Fjord Konferanser stiller vi som krav at alle

februar 1994, og er 100% eid av

våre medarbeidere har solid kompetanse innen salg

familien Amundsen. Firmaet har

og gjennomføring av kurs og konferanser. Vi har i

gradvis vokst og har i dag 12 ansatte.

dag et sterkt fagmiljø bestående av personer med

Selskapet har hovedkontor på Kjeller

bred erfaring fra hotell og reisebyrå. Som kunde hos

og avdelingskontor i Bergen, som ble

oss får dere én fast kontaktperson å forholde dere

opprettet høsten 1994.

til, som ordner alt dere ønsker i forbindelse med

Bergenskontoret drives av Sandra

arrangementet. På den måten blir kommunikasjonen

Myrdal.

mer strømlinjeformet, og alt både enklere og
rimeligere for dere!

AVDELINGSKONTOR BERGEN

God kredittverdighet
For deg som arrangør er det viktig å vite at dine

Sandra Myrdal
Avdelingsleder / Prosjektleder

sandra@fjellogfjord-konferanser.no
55 11 04 20
+47 928 36 688
Gunn Berge
Prosjektleder

samarbeidspartnere har god økonomi. Fjell og Fjord
Konferanser har i mange år hatt høyeste score når
det gjelder kredittverdighet.
For oppdatert kredittverdighetsvurdering, se våre
hjemmesider.

gunn@fjellogfjord-konferanser.no
55 11 04 22
+47 909 55 020

Reisegarantifondet
– for ekstra trygghet

Henriette Alsaker

Pakkereiser bestilt hos oss er sikret hos

Prosjektleder

Reisegarantifondet (RGF). Det betyr at du som

henriette@fjellogfjord-konferanser.no
55 11 04 24
+47 980 00 979

kunde er sikret pengene tilbake dersom pakkereisen
kanselleres som følge av en konkurs, akkord eller
insolvens hos arrangøren.
For mer informasjon, se våre hjemmesider.
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Alltid i rute
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Vi sørger for at alt er klart slik at arrangementet kan

Det er også vår oppgave å ta imot for eksempel

starte til avtalt tid, og at alt gjennomføres i henhold

artister eller andre i forbindelse med eventuell

til avtale. Vi håndterer deltakerregistrering og følger

underholdning. Våre folk er sentrale i kulissene, og

hele tiden opp med de riktige personene ved

sørger for at alt er i rute – og at både du som

hotellet, slik at de leverer det kunden forventer –

arrangør og dine deltakere føler seg ivaretatt.

og litt til.

Veien videre
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Etter fullført arrangement vil vi sammen med deg

Vårt mål er å bli stadig bli bedre. Da er det viktig å

foreta en grundig evaluering. Vi jobber stadig med

tenke nytt – enten det gjelder lokasjon eller

nye arrangementer for flere av våre kunder, og

tekniske løsninger. Derfor ser vi alltid på det som

evalueringen brukes blant annet til å vurdere andre

fungerte best ved årets arrangement, og

lokasjoner og potensielle forbedringer.

videreutvikler dette slik at det neste blir enda litt
bedre.

KONFERANSE HOS
THON HOTELS

Moderne kurs
og konferansefasiliteter over
hele Norge

For mer informasjon, sjekk inn på thonhotels.no

ʼʼ

Service, kvalitet og pris
Vi har samarbeidet med Fjell og Fjord
Konferanser AS i flere og år, og er særdeles
fornøyde med det høye servicenivået og den
gode kvaliteten de leverer. Dette sammen med
en veldig god pris gjør at vi trygt kan anbefale

ʼʼ

Alt med et smil,
fleksibilitet og stoisk ro!
Jeg har benyttet Fjell og Fjord Konferanser AS
flere ganger i forbindelse med nasjonale og
internasjonale konferanser, og jeg vil anbefale
dem på det varmeste!

Fjell og Fjord Konferanser AS videre!

ʼʼ

Ragnhild Dahl
UMOE Restaurants

De gir ryddige og oversiktlige tilbud etter først
å gjøre en grundig jobb med å innhente priser
og praktisk informasjon. De leverer det de sier

Bedre kan det ikke gjøres!

til avtalt pris. Faktisk leverer de mer enn bestilt,

Vi samarbeider med vår faste PCO Fjell og Fjord

Alt med et smil, fleksibilitet og stoisk ro – jeg

Konferanser AS for bl.a. vår konferanse «Transport

lurer på hva som skal til for å stresse disse

og Logistikk» med over 800 konferansedeltakere.

folka?

de løser små og store problemer på strak arm.

De loser konferansen trygt i havn. Gjennom deres
nøyaktighet og deres kreative nyttige råd – skal

Så igjen, skal du arrangere noe, velg Fjell og

de ha en stor del av æren for at arrangementene

Fjord Konferanser AS som din profesonelle

får en knirkefri avvikling – bedre kan det ikke

arrangør!
Hilde Nordgarden

gjøres!

TAKO-senteret

Jo Eirik Frøise
Norsk Industri

WE’VE GOT
YOU COVERED!

25

LEXUS

EXPERIENCE
AMAZING
Finn ut mer om Lexus på lexus.no

ʼʼ
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Dette har de god kontroll på!
NSFLIS lokalgruppen i Troms har vært arrangør av NSFLIS GF og Fagkongress 2017.
I den forbindelse har Fjell og Fjord Konferanser, som tidligere, vært NSFLIS’s konferansebyrå.
Det har vært en stor trygghet for oss i lokalgruppen. Vi har hatt en tett dialog siden forrige
konferanse var over, samt gjennom hele året. De har god oversikt, er tydelig og
løsningsorientert. Det kommer hele tiden fram hva vi som lokalgruppe må ta stilling til og hva vi
kan glemme, fordi det er deres oppgaver. De har hatt god kontakt med samarbeidspartnere,
som hotell, utstillere og teknikere. Formidler informasjon i henhold til det som er nødvendig for
alle parter. Å ha en slik kompetanse med på laget når man skal arrangere en stor kongress er
uvurderlig. De kjenner NSFLIS gjennom år og kan veilede lokalgruppen på bakgrunn av
erfaringer man har gjort seg tidligere. Dette har de god kontroll på!
Heidi Ståhl har vært vår kontakt og en meget dyktig sådan. Hun er vennlig, rolig, tydelig og
alltid tilstede. Uansett hva man lurer på, kommer det tydelig og raske svar. Under kongressen er
hun diskre tilstede. Har god oversikt og holder alle samarbeidspartnere informert til enhver tid.
En uvurderlig person, kort og godt!
Vi i lokalgruppen i Troms takker hjerteligst for samarbeidet!
Rita Paulsen
Leder NSFLIS lokalgruppen i Troms

CLARION HOTEL THE HUB
810 moderne rom | 22 møterom | High-tech
løsninger | Trening & relax | Restaurant Norda |
Hub Bar | Calmeyers Hage

CHOICE.NO/CLARION/THEHUB | @CLARIONTHEHUB

ʼʼ
ʼʼ

Uslåelig på kvalitet
Flere kan nok slå dere på pris, men ingen på
kvalitet.

Omar Mekki
Mekki Education AS

Praktisk gjennomføring
av store konferanser
Fjell og Fjord Konferanser har hvert år siden
2016, vært en meget god samarbeidspartner
for oss på Vinterkonferansen, som vi avholder i
utlandet. Alt det praktiske i forkant og ikke
minst under arrangementet gjennomføres
smidig og effektivt. Medarbeiderne i Fjell og
Fjord Konferanser AS yter fantastisk service mot
deltakere, følger opp leveranser fra hotell og
serveringssteder og har høy grad av
tilstedeværelse fra start til mål. Jeg kan varmt
anbefale FFK til praktisk gjennomføring av store
konferanser.
Aase Karstensen

28

Energi Norge

CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT

WE DO...

EN AV NORGES STØRSTE KONFERANSE & HOTELARENAER
Kåret til Beste storarena av HSMAI
Totalt 17 000 m2
45 unike konferanselokaler
432 hotellrom
4 500 pers til bankettmiddag
9 000 pers i makskapasitet
restaurant
stor P-plass shuttlebuss
8 min fra Oslo Lufthavn

CLARION HOTEL & CONGRESS
OSLO AIRPORT

Vi tok gull i «Årets Beste konferanse 2018»
med Umoe Restaurants - Sustainable growth
Hvert år arrangeres HSMAI Awards for å feire de

Fjell og Fjord Konferanser var en viktig partner i

fremste utøverne innenfor reiselivs- og

planleggingen i alle ledd – program,

eventbransjen. Denne gang stakk Fjell og Fjord

foredragsholdere, app, utstilling og to sosiale

Konferanser av med seieren for «Beste Konferanse

kvelder.

2018».
Og ikke minst – å beholde den røde tråden gjennom
UMOE Restaurants arrangerte høsten 2018 sitt
faste arrangement for sine restaurantsledere og
30

hovedkontor. Konferansen satt bærekraft i fokus,
både innenfor mat, mennesker, miljø og kultur.

hele arrangementet!

Clarion Hotel Bergen Airport ligger på Bergen Lufthavn.
Fra terminalen tar det bare et par minutter, så er du inne på et levende og personlig
hotell med moderne arkitektur, inspirerende innredning, kunst og musikk.
Hotellet har en konferanseavdeling på totalt 1600 m2 og a la carte-restauranten
Kitchen & Table by Marcus Samuelsson.
Antall møterom

Maks kapasitet

Antall rom
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600

200

Bergens største konferanse og event hotell finner du på Sandsli 20 minutter fra
Bergen by og 5 minutter fra Flesland. Med mer enn 300 gratis parkeringsplasser,
2500 m2 pause- og utstillingsareal, inspirerende interiør og uendelig utsikt står
bautaen Quality Hotel Edvard Grieg klar til å ta imot deg.
Antall møterom

Maks kapasitet

Antall rom
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1305

373

Postadresse:

Postadresse:

Postboks 163

Kokstadflaten 19B

2027 Kjeller

5257 Kokstad

Besøksadresse:

Besøksadresse:

Jogstadveien 11

Kokstadflaten 19B

2007 Kjeller

5257 Kokstad

Telefon: 63 80 65 10

Telefon: 55 11 04 20

Miljømerket Trykksak

AVDELINGSKONTOR BERGEN

• 107216 • www.jsnorge.no

HOVEDKONTOR KJELLER

Vi er stolte av å kunne kalle oss en miljøfyrtårnbedrift.

post@fjellogfjord-konferanser.no - www.fjellogfjord-konferanser.no

