
Ullevi Konferens  
 
Vårt mål är att tillgodose Era behov av service, god mat & effektiva konferenslösningar. 
Er konferens kommer att vara i de bästa händer från Er första kontakt med oss till dess att hela arrangemanget 
är genomfört.  
 
Vår service ligger alltid på topp och genomsyras av ett genuint engagemang med personlig omtanke om dig 
som gäst.  
 
 
 
Passa på att boka föreläsare eller underhållare till konferensen! 
 

 
 
 
 

Våra konferenslokaler  

 

Med välutrustade, ljusa och flexibla möteslokaler erbjuder vi den perfekta konferenslösningen för de flesta 

sällskap, stora som små.  

Antal konferenslokaler: 14 

Största lokal rymmer i bio/skol: 400/160 

Antal grupprum: 10 

 
 
Teknisk utrustning 
 
Samtliga lokaler är standardutrustade med OH, duk, whiteboard, blädderblock, konferensblock och pennor. 
I de flesta lokalerna finns även storbildsprojektor att tillgå. De större lokalkombinationerna inkluderar även 
komplett ljudanläggning med mikrofon/mygga.  
 
Internet finns att tillgå i form av Telia Homerun (11 mbit/s). 
Uppkoppling via trådlöst nätverkskort (Wireless LAN). 
Kontakta oss gärna för mer information!  
 
Vi finns tillgängliga vid installationer och hjälper naturligtvis även till med att hyra in specialutrustning externt. 
 
Mässor, utställningar och lanseringar  
 
Vi har olika lokaler som alla är ställbara utifrån kundens önskemål. All vanligt förekommande mässutrustning 
finns att tillgå, i annat fall hjälper vi naturligtvis till att hyra in. 
Till oss är det enkelt att ta sig både för utställaren och den enskilde besökaren.  
 
Våra restauranger ser till att besökarna får sitt kulinariska behov tillfredsställt.  
Från en enkel kopp kaffe till en lyxig supé. 



 
Priser  

 

Heldagskonferens:  

- konferenslokal (8-17) 

- p-biljett 

- frukt, kaffe & fralla 

- lunch, kaffe & kaka 

  Pris: 440:- per person  

  

 

 

Halvdagskonferens:  

- konferenslokal (8-12/13-17) 

- p-biljett 

- kaffe & fralla/kaka  

  Pris: 250:- per person  

 

 

Hotellpaket 

- heldagskonferens 

- en övernattning med frukost på 4-stjärniga  

  Grand Hotel Opera (priset gäller del i dubbelrum)  

  Pris: 1025:- per person  

 
 
Visning  
 
Är du intresserad av att komma till oss på Ullevi eller Åby för en visning av våra anläggningar?  
 
Vi presenterar våra konferenslokaler, restauranger med dess möjligheter samt  
berättar lite mer om oss..  
 
För visning, kontakta Anna-Karin: 
Tel: 031 - 348 87 60 
E-post: anna-karin@ullevi.info 


