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Mitt i centrala Malmö, men ändå väl gömd, skapar The Golden Room gyllene möjligheter för  
ditt företag att komma bort från den egna mötesplatsen och in i ett annat rum, en annan atmos-
fär. En inspirerande miljö för workshops, föredrag, mini meetings, kick-offer eller private dining. 

Den glittrande kanalen utanför, fyra meters takhöjd, de exklusiva guldtapeterna och de enorma  
fönsterna skapar fantastiska förutsättningar för kreativitet, beslut, nya kunskaper eller högtid- 

ligheter. Här finns all utrustning och intilliggande kök för olika kombinationsmöjligheter.

Välkomna till The Golden Room!

WORKSHOPS
Kreativa möten, idégenerering, problemlösning eller 
visionsarbete? Rätt miljö är grunden för fria tankar  
och ett lyckat resultat. The Golden Room möbleras 
och arrangeras för att helt matcha era behov  
och önskemål.

FÖREDRAG/KURSER & KICK-OFFER
The Golden Room är flexibelt att möblera för grupper 
på 8-50 personer. All teknik står till ert förfogande och 

bokas i samband med lokalen. Varför inte kombinera 
kick-offen med en vinprovning eller annan aktivitet?  

Vi tipsar gärna eller hjälper till med bokning. 

MINI MEETINGS
Kvartalsavstämning, nya målsättningar  

eller ett möte inför en produktlansering?  
Byt miljö och inspirera medarbetarna eller kunderna!  

Går också utmärkt att kombinera med bubbel  
& tilltugg före en middag på stan.  

(Se även Private Dining.)

PRIVATE DINING
Med de bästa kockarna i Malmö & Lund arrangerar vi 
Private Dining i en exklusiv och privat miljö mitt  
i stan. Dags att belöna ledningsgruppen eller projekt-
teamet? Eller bara en annorlunda måltidsupplevelse 
med kunder eller vänner? Vi anpassar oss helt  
efter era önskemål.

Golden Room är en del av The Wellness Room som startades hösten 2010. Idén bakom The Wellness Room är att  
kombinera hälsa, skönhet och upplevelser i en  privat och lyxig miljö. På rekordtid har The Wellness Room blivit känt för 

sina underbara behandlingar,  utbildningar, gruppkurser i make-up och andra events. Välkommen!

Regementsgatan 14, 211 42 Malmö • 040-233570 • www.wellnessroom.se

110803 Golden Room.indd   2 8/22/2011   10:47:06 PM


