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KONFERENCER
MED FOKUS

nordjyllands
BEDSTE
MØDEKONCEPT
Afhold dine møder i vores lækre mødelokaler, som er indrettet
indbydende med rå materialer og fleksibelt design. Vi har 8 mødelokaler der kan rumme mellem 10 og 200 personer.
Vi er klar til at hjælpe med at skabe de helt rigtige rammer og forudsætninger for jeres møde, ud fra jeres ønsker og behov.
KaffeFair ligger centralt i Aalborg. Tæt på centrum og Aalborgs
fantastiske havnefront. 200 meter fra togstation og ca. 10 minutters
kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-Huset på Badehusvej. Det ligger som nabo til KaffeFair.

Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Lokalerne kan rumme fra 10 til 200 pers.
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”Uhøjtidelig og folkelig” Sådan vil du opleve KaffeFair. Et sted hvor

man kommer hinanden ved og hvor måltidet er rammen om fællesskab og dialog. Som mødearrangør, vil du opleve at den gode
stemning smitter af på dine kunder eller medarbejdere. Men vi er
også top professionelle og ved hvad det kræver, at skabe rammen
om en effektiv konference- eller mødeaktivitet.

Næring for krop og sjæl

Vi laver enkle retter af gode råvarer. Hos KaffeFair tilberedes maden
fra bunden og med stor kærlighed. Vi har et bæredygtigt madkoncept, som afspejles i vores anretninger. Vi bruger minimum 60 %
økologiske råvarer fra lokale leverandører, og det er sæsonens råvarer, der dikterer menuen. Vi tror på ærlige råvarer med stor smag.

Pep mødet op
- med en yogapause, stolefitness eller
en Artwalk i Aalborg By
I samarbejde med FOKUS Folkeoplysning, som er Nordjyllands største udbyder af kurser indenfor sundhed, kreativitet og kultur, har vi udviklet en række innovative breaks, der styrker indlæring og kreativitet. Her er et udpluk:
Yogapause ved YogaHuset

Giver energi til krop, sind og ånd. Yogapausen varer 20-35 minutter alt efter jeres ønsker og foregår i ét af YOGA
HUSETs 4 specialindrettede og nybyggede studier; (i samme bygning som jeres arrangement). Vi noterer jeres input
og behov og supplerer med en dygtig instruktør til jeres særlige event (pris kr. 1.075 ,- ved max 20 personer)
Stole Fitness ved FOKUS Fitness

Får pulsen op og blod til hjernen. Vi anbefaler 10-15 minutter og at det tilrettelægges som et break i mødeprogrammet. Det vil foregå i selve mødelokalet. (pris 700,- ved max 20 personer)
Artwalk / Aalborg City Harbour

Giver nye impulser og frisk luft. 30-60 minutter. Guidet tur med fokus på Streetart eller oplev Aalborgs nye Havnefront der bl.a. er udnævnt af New York Times til verden 8. mest interessante sight. (pris 1.275,- ved max 20 personer)
Socialt ansvar ved KaffeFair

Bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde med FNs verdensmål og tage socialt ansvar. Og hør om KaffeFairs fantastiske
resultater med at hjælpe unge psykisk sårbare. Oplægget varer 30 minutter. (pris kr. 1.200,- der går ubeskåret til
KaffeFairs sociale indsats)
Ingen madspil ved KaffeFair

Peptalk om hvordan du kan undgå madspild. Få mere ud af mindre og få kreativ inspiration til fornyelse i køkkenet. Oplægget varer 15 minutter og kan udvides med smagsprøver. (pris kr. 800,- der går ubeskåret til KaffeFairs
klimaindsats)
Ring og hør nærmere på 99 30 10 03.

Vi tilbyder også teambuilding, hvor I har mulighed for at udfordre hinanden og teamet i en række anderledes og
spændende aktiviteter, som styrker glæden ved at arbejde sammen og skaber nye fælles succesoplevelser.

Supplér med en Yogapause

Mødepakker
- FORPLEJNING OG MØDEFACILITETER
MØDEPAKKER
Alle priser er pr. person og inkluderer veludstyret lokale, forplejning og moms.
Heldagsarrangement 375,Morgenboller med ost og marmelade, kaffe/te
Frokosten består af ”gryden på bordet”, en varm ret med årstidssalat
Eftermiddagskage, frisk frugt, kaffe/te
Morgenmøde 200,Morgentapas med lækkerier og frisk frugt serveret på et bræt
Friskbagte ølandsboller
kaffe/te
Eftermiddagsmøde 125,Kage og frisk frugt
Kaffe/te
Aftenmenuer (menuen skifter hver uge og er baseret på årstidens friske råvarer)
Folkemenu, 3 retter fra 175,Konferencemenu, 3 retter fra 325,Læs mere om møde- og konferencepakkerne på www.kaffefair.dk

Tag stilling
KAFFEFAIR & KLIMAET
Vi passer på klimaet og naturen. Ud over at vi selvfølgelig har markedets mest
energieffektive køkkenudstyr, så arbejder vi målrettet på at nedbringe madspild og
de såkaldte foodmiles. Vi går efter lokale råvarer og at mindst 60% er økologiske.


KAFFEFAIR TAGER SOCIALT ANSVAR

Alt for mange unge er ramt af psykisk sårbarhed eller andre mentale udfordringer. I KaffeFair giver vi dem en chance for at blive
en del af et professionelt arbejdsfælleskab og vi tilbyder grundig
oplæring. Resultatet er unge som får styrke og selvværd. Og
derigennem meget bedre muligheder for at klare sig i livet. En
tredjedel af alle medarbejdere i KaffeFair, er unge som har brug
for ekstra støtte.

KaffeFair er støttet af Det Obelske Familiefond.



Mad og forplejning leveres af KaffeFair

Kontakt
KaffeFair V/ FOKUS Folkeoplysning
CVR nr.: 37296961.
Strandvejen 19, 1. sal.
9000 Aalborg

Booking: Lone Jacobsen tlf.: 99 30 10 03

