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6 FJÄLLKONFERENS I

STOTEN



LADDA UPP MED ENERGI!
Inspirerande fjällkonferens

Det är kul att uppleva saker till-
sammans utanför arbetsplatsen.
Förutom att det personliga mötet och det sociala 

samspelet skapar energi och nya idéer, kommer 

den inspirerande fjällmiljön och friska luften 

precis utanför fönstret att ge dig och dina kolle-

gor den energi ni behöver. Höj moralen och stolt- 

heten genom att åka upp till Stöten och bara njut 

av att vara tillsammans med kollegor eller kunder. 

Åker ni till Stöten blir det sedan mycket av Sälens 

bästa skidåkning. Backarna, som är 34 till antalet 

och med Sälens högsta fallhöjd, ligger nämligen 

direkt utanför ditt boende eller konferensfönster. 

Liftköer här är närmast obefintliga då Stöten är 

vida känd för sin stora liftkapacitetet.

MÄNGDER MED
AKTIVITETER
OCH SÄLENS BÄSTA 

SKIDÅKNING



Allt som sagt med Ski in – Ski out-läge. Konfer-

ensmöjligheterna är dessutom stora. Med mäng-

der av olika storlekar, upp till 300 personer samt 

med fantastisk utsikt håller våra konferenslokaler 

SKI-IN

ypperlig klass. Något som uppskattas av många 

gäster är att ni har nära till allt då anläggningen 

är kompakt trots sin storlek. Detta ger oerhört 

bra sammanhållning i gruppen.

RESTAURANGUPPLEVELSER 
på någon av Stötens 11 matställen
För väldigt många är måltiderna lika viktiga som konfere-
randet. Ingen konferensanläggning i världen är fullkomlig 
utan några mysiga ställen att äta på. After Ski är ett måste 
på fjällkonferensen. För dig som kund bokar vi VIP-bord så 
ni får sitta på första parkett. Vill man
nattsudda så finns självklart
nattklubb med livemusik.
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BOKA EGET
VIP-BORD PÅ
AFTER SKI HITTA DIN FAVORIT

VÄLJ BLAND ELVA RESTAURANGER

När det gäller boende finns alltifrån helrenoverade hotellrum i Best Westerns regi och
lägenheter mitt i backen till stora lyxiga stugor.



SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING
Grupp & konferens 0280-75 000 eller www.stoten.se
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NÄR ÄR STÖTEN DEN BÄSTA
KONFERENSANLÄGGNINGEN I FJÄLLVÄRLDEN
 JO, NÄR MAN:

• har ett behov av att hålla ihop kollegorna och inte låta olika grupperingar
 försvinna åt olika håll, så fort tillfälle ges under dagen eller på kvällen. 

• vill ha många olika boendealternativ nära backen att välja på.

• är i behov av konferenslokaler som kan ta upp emot 300 personer.

• vill ha den bästa skidåkningen i Sveriges största skidområde Sälen.

• vill äta bra mat på olika restauranger med bra koncept.

• vill ha ett personligt och omhändertagande värdskap av personer som
 älskar sitt jobb.

• gillar flexibilitet och snabba beslut.

NYHETNYHET
FÖRETAGS

VIP
SKIPASS • BAD • BASTUGYM • NATTKLUBB • GARDEROB


