
ALL INCLUSIVE AT PESTANA CIDADELA CASCAISVi är mycket stolta över att Business Sweden har anlitat Leventa för sina konferenser. Inte 
bara för att det är en en organisation som är viktig för näringslivet både i Sverige och Portugal 
utan också för att de har hela världen som spelfält. Detta gör att de har sett det mesta och 
upplevt det bästa. 

Att vi och Portugal kan erbjuda ett koncept som gör dem till en återkommande kund ser vi 
som ett bevis på att vårt personliga engagemang och våra pålitliga och 5-sjärninga 
samarbetspartner tillsammans skapar upplevelser som gör skillnad.

Här kan du läsa vad de själva säger om sin första konferensresa tillsammans med Leventa.

Referenskund
Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå 
sin fulla internationella potential och utländska företag att 
investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom 
strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som 
på nära 50 av världens mest intressanta marknader.
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”Jag hade jobbat med Kinga Lundblad på Leventa tidigare då 
hon har coachat oss i personalgruppen. Jag har även 
samarbetat med henne när hon byggde upp 
konferensverksamheten i Portugal så det kändes som ett 
naturligt val när vi fick behovet. Från vår verksamhet var vi 
flera destinationer i Europa som fick ge förslag på var vi skulle 
ha den här konferensen. Genom bl a Leventa kunde vi på 
kontoret i Portugal erbjuda både ett upplägg och ett innehåll 
som passade våra önskemål.

Syftet med konferensen var främst att genomföra workshops och lägga vår strategi för hur vår 
organisation ska jobba framåt på bästa sätt. Dessutom fanns även syftet att träffas och lära känna 
varandra. Vi finns utspridda globalt så det är viktigt att både få personliga kontakter och byta ideer och 
best practise.  Vi var ca 150 personer från 30 kontor i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Arrangemanget var riktigt bra uppstyrt och genomtänkt från Leventas håll. Det var ett väldigt gott 
samarbete mellan oss och Leventa, samt även med våra lokala samarbetspartners i Portugal. Vi kände 
oss mycket väl omhändertagna och det fanns en stor värme från Leventas sida. Det uppskattades att det 
var så väl skött och att just omhändertagandet var så bra vilket skapade ett extra värde till 
arrangemanget.
Många uppskattade också att få komma till 25 graders värme och en härlig miljö i november.

Vi hade ett antal olika aktiviteter, Jeepsafari, SUP och guidning i Portugal m fl. Jeepsafarin som jag själv 
var med på var härlig och vi fick höra många nöjda deltagare även från de andra aktiviteterna. 

Portugal erbjuder stor variation på liten yta. Det finns, kust, vattenaktiviteter, sol och bad, berg och 
skiftande natur. Det finns förutsättningar för att göra många olika aktiviteter och även tillgodose olika 
behov. Som plus är det också prisvärt jämfört med många andra resmål.

En speciell upplevelse som berörde många var när vi tog in en Fadosångerska som är mycket duktig. Det 
var uppskattat! Hon var själv också imponerad av att alla verkligen satt tysta och lyssnade trots att det 
var under middagen. Det var ett minne för oss alla.

Anlitar man Leventa får man en personlig service och ett gott omhändertagande. Man får också en 
fantastisk resa och ett bra arrangemang. Man kan fokusera på sin egen verksamhet och lita på att 
Leventa sköter resten.

Jennifer Ekström – Trade Commissioner to Portugal
Business Sweden


