Vil du give dine kunder, leverandører, medarbejdere
eller andre venner af din virksomhed en tur på græs
- med musik, mad, drikkevarer og fællesskab?
Vores Partner Lounge er en lækker lille oase, placeret lige ved siden af festivalpladsen. Her
kan du og dine gæster slappe af og nyde fællesskabet, akkompagneret af god mad, vin,
øl og drinks – deltage i en formiddagsrundvisning – og møde andre erhvervsdrivende, der
ønsker det samme.
Du og dine gæster kan frit bevæge jer mellem festivalpladsen og Partner Lounge i
det tidsrum, du har booket - og I kan dermed selv designe jeres oplevelse på Jelling
Musikfestival.
Partner Lounge er åben onsdag, torsdag, fredag & lørdag. Priserne er inkl. 1. stk. dagsbillet
til festivalpladsen og du kan booke følgende tidsrum:

En hel dag (kl. 11.00-23.00)

kr. 1.595,- pr. person (ekskl. moms)

½ dag / Frokost (kl. 11.00-16.00)

kr. 1.200,- pr. person (ekskl. moms)

½ dag / Aften (kl. 16.00-23.00)

kr. 1.300,- pr. person (ekskl. moms)

Forespørgsler og booking af billetter: partnerlounge@jellingmusikfestival.dk

De uformelle og festlige timer i Partner Lounge
og på festivalpladsen giver os muligheden for
at komme endnu tættere på vore samarbejdspartnere, hvilket er et vitalt element i vores
netværks- og relationsarbejde.
Henrik Tønder, CEO, Vejle Boldklub

Her kan vi pleje vores relationer i
uformelle rammer; både fagligt og socialt.
Kombinationen af festival, netværk, musik,
god mad og det hyggelige lounge-område
sikrer, at vores kunder får en oplevelse i
den kvalitet, vi gerne vil give dem.
Jan Hansen, Konsulentchef, 7N

Vi gør, hvad vi kan for at skabe en hyggelig stemning med en snært af luksus. Her kan man slænge sig
i vores hyggelige gårdhave med en kold bajer i solen, eller man kan nyde god mad og et godt glas vin i
teltet med afslappet betjening. Vi er der for vores gæster og møder dem altid med et smil.
Ida, Frivillig Mellemleder, Partner Lounge

