Odense Bulldogs tilbyder erhvervsarrangementer
i utraditionelle, funktionelle og smagfulde omgivelser i PUCKEN, Bryggeriet Vestfyens Arenas
VIP-faciliteter.

AFHOLD DIT
ARRANGEMENT I
“PUCKEN”

FIRMAARRANGEMENTER

FACILITETER

Odense Bulldogs tilbyder at arrangere jeres firmas
kunde- eller medarbejderarrangement. Drejer det sig om
f.eks. salgsmøde, kundemøde eller event så arrangerer
vi spisning fra 20 og op til 175 personer. Har I behov for
at være lidt færre eller måske endnu flere, så kontakt os
alligevel. Vi finder sikkert en løsning.

PUCKEN har
optimale faciliteter,
som kan tilpasses
det enkelte arrangements
størrelse og individuelle behov,
uanset om det drejer sig om siddende eller stående
arrangementer. Fra PUCKEN er der direkte adgang til
Bryggeriet Vestfyen Arena.

PERSONALE-/KUNDEISHOCKEY
Kom og prøv kræfter
med ishockey og afslut
det evt. med spisning
bagefter. Odense
Bulldogs arrangerer
og afvikler personale-/kundeishockey
i sæsonen fra 1.
august til 1. april i
Bryggeriet Vestfyen
Arena.
Vi sørger for det hele: Komplet spillerudstyr, påklædning,
grundig instruktion om sikkerhed og
spilleregler. Arrangementet afvikles ligesom en rigtig
ishockeykamp med dommere, officials, speaker, musik,
resultattavler osv. (Max. 24 spillere).

FØR-KAMP-ARRANGEMENTER
Inviter jeres personale eller kunder til en elitekamp
med Odense Bulldogs. Start med et møde eller et andet firmarelateret arrangement, spis lidt let og slut af
med høj stemning til en underholdende ishockeykamp
med Odense Bulldogs.

- OGSÅ DET TEKNISKE ER I ORDEN
I PUCKEN findes alle nødvendige tekniske faciliteter som bl.a. AV- og lydudstyr, storskærme, plasmaskærme, internt videosystem, IT-faciliteter og
trådløst netværk.

MAD OG MENU
Odense Bulldogs har erfaring med både små og store
firmaarrangementer. Vi har standardmenuer, men
tilbyder også individuelle tilrettelagte menuer efter
jeres ønske. Fra morgenbuffet, sandwich, lette fro
kostanretninger, ta’ selv bord til middag. Med vand,
vin, fadøl og kaffe/te efter ønske.

P-FORHOLD
I området ved Odense Idrætspark og Bryggeriet Vestfyen Arena findes flere parkeringsarealer med mange
gratis P-pladser.

KONTAKT ODENSE BULLDOGS
Lad Odense Bulldogs stå for jeres næste firmaarrangement. Kontakt os på:
tlf. 69 96 05 50
fax 69 96 05 51
eller på oik@oik.dk

