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Detta är varför vi har valt just Portugal

Vi har sett den starka kraften som finns i att komma bort från vardagen till en miljö som
utstrålar lugn, där det finns tid att andas och reflektera och där teamet får se varandra i ett
sammanhang där livets alla aspekter har en lika stor del som jobbet. Portugal erbjuder
detta!
Dessutom är det ett härligt klimat året runt, en svårslagen service och positiv anda samt
modern logistik i allt från transporter till wi-fi. Här finns det möjligheter till aktiviteter i
miljöer som garanterar en upplevelse utöver det vanliga. För att ta ett exempel så har en av
våra samarbetsanläggningar en ”utomhusföreläsningssal” med storbildsskärm.

Vi kan lita på våra samarbetsföretag och de litar på oss.
Detta är nyckeln till vår framgång.

Vädret är en god anledning till att välja Portugal.
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Värdeskapande konferenser och event

Det som skiljer oss från många andra är att vi sammanför nytta med upplevelser och natur.
Det kan t ex innebära att ni börjar med 3 timmars konferenspass i ett funktionellt
konferensrum. Därefter gör ni en skön vandring utmed Atlantstranden till en plats där vi
har dukat upp lunch i det fria och där ni sedan också har en workshop till tonerna av
havets vågor. Med det här upplägget håller man engagemanget och koncentration på topp
under flera dagar.
Vi vill att er konferens ska vara en investering som gör nytta långt efter hemkomsten. Det
är därför som vi tillsammans med er noga planerar innehåll, aktiviteter och upplägg så att
det maximerar det syfte ni har. Vårt nätverk av föreläsare och utbildningsföretag står redo
att fylla ert program med värde.

Vi erbjuder
•Projektledning – planering, genomförande, uppföljning. Upp till 1000 deltagare.
•Förhandling av priser med hotell, eventbolag, restauranger mm i Portugal. Våra långa och
goda relationer med allt från hotelldirektörer till lokala restaurangägare ger oss mycket
förmånliga villkor.
•100% närvaro under ert event. Vi finns alltid tillgängliga på plats för att göra allt så enkelt
och smidigt som möjligt.
•Uppföljning av eventet genom utvärderingsenkät samt uppföljningsmöte om ni så önskar.
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Ett urval av möjligheter

Golf på en av världens 5 högst rankade banor
Vale Do Lobo Golf Course
Grottpaddling – en naturupplevelse du aldrig glömmer
SUP or Canoing Experience
Körupplevelse – Autodromo Algarve, Certified F1 Circuit
Autodromo Algarve
Driving experience
Besök på Monterosa Olive Farm
Provsmakning av en av världens mest prisade olivoljor.
Monterosa Olive Farm Story
Testa vågsurf
Wave surf
Jeepsafari
Se naturen på nära håll och lära känna det äkta Portugal.
Jeepsafari
Galamiddag på stranden
Vandring
Cykling
Beach Games
TucTuc I Lissabon
Buggyäventyr

Och mycket mer....
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Ledningsgruppsmöten i trygg avskildhet

Leventa ger dig förutsättningarna att genomföra era möten på ett fokuserat sätt i en
inspirerande miljö. Ni kan välja mellan en privat villa för hög säkerhet och enskild
exklusivitet med egen kock och full service. En av de lyxiga villor vi använder oss av är Casa
Rupi där ”Mästarnas mästare” spelades in.
Ni kan självklart också välja att ta del av en lyxresorts alla bekvämligheter.
Vad ni än väljer så utlovar vi en fantastisk upplevelse.

Kundevent
Dina kunder är din viktigaste intressent. Varför inte ta tillfället att bjuda in dom till en
utbildning, produktlansering eller jubileum och skämma bort dom lite extra samtidigt?

Vi tar gärna hand om både kunderna och deras respektive och ger dom ett innehållsrikt
och anpassat program.
Lyx för Leventa betyder inte bara fina hotell och god mat. För oss är lyx lika mycket att få
njuta av den vackra naturen, besöka mysiga byar och känna havets kraft. Vårt koncept
bygger på ”back to basic” där upplevelsen och livet står i centrum.
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