
VARNER ARENA   
– mulighetenes arena
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Vi har 19 møterom  beregnet for 
6-18 personer. Disse er spesielt 
tilpasset små og  mellomstore 
bedrifter. Lokalene ligger 
med utsikt utover isflaten, 
og er perfekt til styremøter, 
workshops, salgs møter, 
 medarbeidersamtaler osv.

 
HOVEDPUNKTER:
• Rom tilpasset 6-18 personer
•  Perfekt for små konferanser,  
 kundemøter, personalmøter,  
 styremøter og stevnemøter
•  Tilgang til servering fra vårt  
 kjøkken
•  Eget kjøleskap i møterommet
•  TV-skjermer i alle rom
•  Mulighet til å slå sammen  
 med en afterwork i sports 
 baren med quiz eller   
 ishockeykamp i hallen
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Varner Arena er et  perfekt sted 
for eventer og  konferanser. 
Vi har kapasitet til et stort 
antall gjester. Med lukkede 
rom og åpne arealer tilbyr vi 
 inspirerende  arenaer for ulike 
typer eventer. Sammen finner 
vi løsningen som dekker dine 
behov.

Våre lokaler er svært gode for 
workshops. Her kan dere ha 
 gruppearbeid før dere møtes i 
konferanserom.

Vi har ulike konferanse-
muligheter som tar deg og din 
bedrift inn i en annerledes 
 konferanseverden. Det som 
skjer på isen er med på å forme 
dagen.

La deg bli underholdt av 
 arenaens over 20 LED- 
skjermer i mingle arealer med 
skreddersydde  løsninger for 
markedsføring og intern-
kommunikasjon.

“Konferanse i  Varner 
Arena gir din  

bedrift en  icebreaker 
i  hverdagen.”

Thomas Kronen, Managing Director
Orange Cyberdefence



  
 

Vårt mest eksklusive 
 møte rom tilpasset 50-100 
 gjester. Lokalene er perfekt 
til  styre møter, salgsmøter, 
frokostmøter og seminarer. Vi 
kan også tilby julebord og andre 
tilstelninger.

 
HOVEDPUNKTER:
• Mellomstort konferanse-  
 og  selskapslokale
• Maksimal kapasitet 100
• Mulighet for grupperom med  
 tilgang til 20 losjer med plass  
 til 6-18 personer + sosialt  
 rom som har plass til 50   
 personer
• Flere skjermer og et stort  
 lerret med støtteskjerm til   
 presentasjon
• Tilgang til servering fra vårt   
 utmerkede kjøkken
• Egen bar med mulighet for  
 alle rettigheter

Vårt mest sportslige lokale 
tilpasset ca. 40- 80 gjester. Her 
kan vi tilby quiz, konkurranser,
premiering m.m., samt mulighet 
for servering fra vårt kjøkken. 
Lokalene er perfekt til team-
event, afterwork, lønningspils 
og andre uformelle møter.

 
HOVEDPUNKTER:
• Mellomstort selskapslokale  
 med plass til ca. 50 sittende  
 og 75 sittende/stående
• Seks TV-skjermer inkludert  
 en storskjerm
• Egen bar med mulighet for  
 alle rettigheter
• Mulighet for sosiale   
 happenings f.eks. før kamp  
 bl.a. quiz, musikk bingo,  
 besøk  av trenere, foredrag,  
 øl- og vin smaking
•  Perfekt til markeringer som  
 bursdag, jubileum og små   
 kickoff
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Les gjerne mer på   
www.friskaskerhockey.no/varnerarena  
og bli  overrasket over våre muligheter!
 
Høres dette interessant ut for bedriften din?
Kontakt oss for en kreativ prat så skreddersyr vi et 
 konferanseprodukt som passer for deg. 
 
 
THORSTEIN HORNE
Arenasjef
Frisk Asker/ Varner Arena
mobil:  900 26 893
e-post:  thorstein.horne@friskasker.no 
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