


Företaget....
PARTEVENT hjälper Dig med Reklam, Artist-
bokning, Nöjesarrangemang, Konferens- och
Eventsarrangemang. Vi har ett stort kontakt-
nät som kommer till nytta för alla våra kunder.
Som kund hos PARTEVENT kan Du alltid
känna Dig säker på att få rätt produkt/tjänst.
Vi har resurser och vet vad som behövs
för ett lyckat arrangemang. Reklambyrån
ligger som en stadig grund för all medial verk-
samhet och här finns den spetskompetens
som behövs för att utforma strategiska, mål-
inriktade och anpassade budskap i annonser
och trycksaker. Välkommen!

Vilka anlitar PARTEVENT?
• Privata Företag
• Kick-Off & Konferensarrangörer
• Folkets Hus & Folkets Park
• Pubar & Krogar
• Privata Festarrangörer
• Dansföreningar & Dansklubbar
• Cateringföretag
• Konferensanläggningar

Här finns vi på internet:
www.partevent.se

BOKNING: 0155-28 79 74 Eller Mob. 073-947 30 70 E-post: info@partevent.se

Patrick Eklöf
Reklam - Musik

Konferens - Event



Show, Artister &
Underhållning
• Sisters of Soul
Showtime! Tjejduo som sticker ut ur mängden.

Specialité företagsevent.

• Ida & Frida
Högklassig underhållning a lá buskis. Mycket bus och tricks till bords

med publiken.

• Jonas Ljung
En av Sveriges mest anlitade trollkarlar. Sedan några år tillbaka arbetar

han också passionerat som stå-upp komiker.

• Voicemail
Proffsig & väl-arrangerad manlig körsång á cappella. Från Nyköping.

• Robin
Från Trubadurballader till partymusik. Robin är en kille som gärna
gästspelar vid bröllop och företagsfester. Utgår från Tystberga.

• Hasse & Lennart
Skräddarsyr musiken efter era behov. Sjunger och

underhåller till bords.

• Eva Tjörnebo & Viskompaniet
Koncert/Underhållning till proffsigt ackompanjemang av ”Viskompaniet”.

• Ikaros
Spelar, sjunger och kåserar med stor inlevelse om och kring

den legendariske svenska progg och visartisten Björn Afzelius. P
  
A

  
R

  
T
  
E

  
V

  
E

  
N

  
T

BOKNING: 0155-28 79 74 Eller Mob. 073-947 30 70 E-post: info@partevent.se



Dansmusik (2 till 6 manna-orkestrar)

• Players  - 4 man. Fräsch dansmusik.  Alltid rätt till dansen!

• Fernströms  - Dansanta covers ifrån 50-talet till idag.

• Eklöfs - Dansant musik för både slott & koja, även allsång.

• You & Me - Mogen dansmusik från Trosa. Kända från TV!

• Bigges  - 2 man som låter som sjutton! Många års rutin.

• Samzons - Mogendans till 100% samt bra gammeldans.

• Steinars Orkester - Dansmusik från Oxelösund.

• Gideons Orkester - Moget, även bra gammeldans!

• Maximalt  - 2 man. Mogendans. Låter som en ”hel orkester”.

BOKNING: 0155-28 79 74 Eller Mob. 073-947 30 70 E-post: info@partevent.se

Om Ni önskar förslag på turnerande riksorkestrar.
Ring oss, så ordnar vi fram förslag även på detta!

▼



Party, Rock, Covers & Dj´s

 • Raceway

• Monoshop

• Freespel

• The Jukebox

• Klas & Ingo

• In The Corner

• Blå Kombo

• Lollos Dansotek

• DJ ”Sture”

Bandet var med som AC/DC i Sikta mot
stjärnorna 1996 där dom gjorde ett bejublat

framträdande. Det här är äkta tung-gung-rock!

Populärt välkänt Nyköpinsband med
bred reportoar och många års rutin!

Dansbara och traditionella coverhits.
Ett mycket prisvärt partyband från Nyköping.

Pop, rock, schlager, dansband -
60-tal till 2000-tal - kända låtar

som går hem hos de flesta.
3 man. Även karaokekvällar!

BOKNING: 0155-28 79 74 Eller Mob. 073-947 30 70 E-post: info@partevent.se

2 man & massor av klassiska covers!
Utgångsort Nyköping.

Inget uppdrag är för stort för ”Sture” -
och inget är för litet. Spelar plattor för
alla åldrar, -överallt! Skräddarsyr musik

till temsfester. Eget ljus & ljud.

Svängig blues från 60- och 70-tal, mestadels
av engelskt och amerikanskt ursprung.
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Bandet med PARTYFAKTOR!
Bred repertoar av partyrökare som

höjer stämningen på vilken krog,
privatfest, bröllop m.m. som helst.

LOLLOS
DANSOTEK

Känd radiopresentatör
med ”fingertoppskänsla” för

vilka låtar som ”går hem”
hos publiken.

DJ ”STURE”



Karaoke
• Birger Kareliusson
Karaoke! Med Birger som karaokevärd är du i
trygga händer! 30 års rutin som Musiker &
Underhållare garanterar att festen blir en riktig
höjdarkväll! Birger spelar även cover/dansmusik.

Konferencierer
• Tommy Aarna
Konferencier eller speaker för en kväll.
Tommy håller tal, framföranden och
gör presentationer med precission
och inlevelse. Jobbar även som magiker.

• Per Karlsten
Toastmaster, konferencier eller festcoordinator.
Analyserar specifika ämnen och utformar
skräddarsydda budskap. Framför också tal på
professionellt vis om så önskas.

• Anders Tegnér (Känd som hovnarr vid Nyk. Gästabud)

Rolig, klurig hovnarr tillika en mycket
seriös konferencier och toastmaster.
Anders drar snabbt till sig åhörarnas
uppmärksamhet med kvicka repliker
och fyndiga kommentarer.

Föreläsare
PARTEVENT förmedlar också föreläsare inom
en mängd olika ämnesområden. Ring oss för diskussion.

BOKNING: 0155-28 79 74 Eller Mob. 073-947 30 70 E-post: info@partevent.se
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KONFERENS • KICK-OFF • EVENT • STYRELSEMÖTE
ELLER EN TREVLIG FEST MED UNDERHÅLLNING
Ibland kan det vara skönt att bryta det vardagliga mönstret,
att få tid att diskutera, umgås och ha trevligt. Att förlägga
ett möte - en konferens, en kick-off eller kanske företagets
styrelsemöte hos oss innebär att ni kan dra fördelar av
regionen som vi jobbar i, med den omedelbara närheten
till Stockholm. Att konferera är ju också att äta gott, bo bra och
bjudas på minnesvärda upplevelser, kanske i form av underhållning,
sevärdheter eller stimulerande föredrag. Här i Nyköping finns lokaler
med stor kapacitet som passar lika bra för det lilla företaget, som
för det stora. Våra hotells konferensrum och andra lokaliteter
har stor spännvidd, från plats för 8 och upp till 1 000 personer.
Det finns både centrala och lite mer naturnära boendealternativ.

UNIKT SAMARBETE
PARTEVENT är ett helt fristående företag men med ett gediget
nätverk av kunniga kollegor och aktörer inom närings & nöjeslivet
i Nyköping. Detta gedigna nätverk knyts samman, representeras och
koordineras av undertecknad. Detta gör att allt faller inom ramen av
förenklad fakturering, d.v.s en offert en faktura.

STORHETEN I DET LILLA
1 000 bäddar (400 enkelrum). Konferens/Kongress upp till
1000 personer i samma lokal, stora utställningsmöjligheter.
Konferensutrustade turistbussar. Alla tänkbara aktiviteter.
Konung Birger bjuder in mellan 10 och 500 gäster till
sin "fängslande" gästabudsmiddag.

NÄRHET OCH ENKELHET
Ostkustens pärla! 50 minuter från Stockholm, 2 timmar från London,
E-4:ans motorväg, tågstation på gångavstånd.
Nyköping ligger mycket strategiskt placerat som knutpunkt
i Sveriges östra region.

MJUKVARAN
Något man inte kan ta i, men väl sätta fingret på.
Jag vill påstå att hos oss i Nyköping möts man av något
så ovanligt som äkta välvilja och ödmjukhet,
vilket våra gäster påtalar. Det beror kanske på att vi för
en tillvaro så fjärran (men ändå så nära) från
huvudstadens stress och "överhettade" marknad.
Vi hälsar Er varmt välkomna till gästabudsstaden Nyköping.

Varmt välkommen!
Patrick Eklöf och medarbetare, Partevent

För Bokning eller Info, Ring: 0155-28 79 74
Eller Mob. 073-947 30 70  E-post: info@partevent.se

Välkommen att konferera i Nyköping!



PARTEVENT Reklambyrån

Broschyrer • Affischer • Reklamblad
Vykort • Visitkort • Foldrar • Kuvert

- Ja, kort sagt allt i trycksaksväg.

Vi har många års erfarenhet av grafisk

formgivning och reklam. Hos PARTEVENT är du

garanterat i trygga händer när du vill ha hjälp med idé,

formgivning, färg och bildhantering samt typografi.

Ring 0155-28 79 74 så bokar vi in ett möte för en kostnads-

fri diskussion när det gäller idéer och förslag till:

Kampanjer, Annonser,  Grafisk formgivning &

Tryck, Websidor & Informationsmaterial.

Med vår kompetens och med våra  branschkontakter så

kan vi också hjälpa dig med prisvänliga lösningar på:

Screentryck, Dekaler, Banderoller, Bildekor, Skyltar,

Presentreklam med tryck, Monter & mässmaterial.

Välkommen!

PARTEVENT  Reklambyrån

Vattensportens Hus 611 35 NYKÖPING
Tel. 0155-28 79 74  Mob. 073-947 30 70

E-post: info@partevent.se


