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togethercome



LÅT OSS SKAPA ERA FRAMTIDA MINNEN
Upplevelsemäklarna är eventbyrån för dig som letar efter en engagerad 
och erfaren samarbetspartner för bokning av upplevelser, konferenser, 
föreläsningar och events. Vi strävar alltid efter att nå en nära relation till 
våra kunder, allt för att skapa förutsättningar för en minnesvärd upplevelse.

Let there 
       be la

ughter



Sedan år 2015 har Upplevelsemäklarna 
levererat alla typer av företagsevent 
och aktiviteter över hela Sverige. Vi 
har med vår mångåriga erfarenhet 
skapat en stark tro på det egna var-
umärket, något som smittar av sig på 
våra aktiviteter och events. Tillsam-
mans med er kunder vill vi hitta det 
unika upplägget, som sedan ligger till 

D E T  Ä R  V I  S O M  Ä R

UPPLEVELSEMÄKLARNA

Upplevelsemäklarna är ett eventbolag som skapar 
gemenskap, bättre relationer & glädje! Bli inte förvånad 

om du även får uppleva lite galenskap.

grund för ett minnesvärt event.
Vi har under åren arrangerat otaliga 

aktiviteter och events, stora som små 
grupper i en väldig variation – kon-
ferensaktiviteter, jubileum, projek-
tledning, invigningar, familjedagar, 
kick offer, teambuilding, kundevent, 
julfester med mera.



En spännande aktivitet kan göra stor skillnad un-
der er sammankomst. En företagsaktivitet med 
glädje ser till att skapa rätt stämning i gruppen, 
samtidigt som det för er närmare varandra. Här 
nedan ser ni förslag på fartfyllda, teambuildan-
de och tävlingsinriktade aktiviteter. Tveka inte 
att rådfråga oss om vad vi tror skulle passa er.

T E A M
B U I L
D I N G

come together



come together

M ÄS TARNAS M ÄS TAR E
BULLS E YE

FOTOUP P DRAGE T
LIVET PÅ FARME N

BÄS T PÅ TEST
KREATIV KONST

NERVER AV STÅL
H EM LIGT UP P DR AG



the one andbecome
only!



Vi delar in er i lag och efter noga 
instruktioner från våra aktivitetsledare 
är det dags att utmana varandra i de 
rafflande tävlingsgrenarna.

Tävlingarna är noga utvalda så att 
alla i lagen kan vara delaktiga. Tanke, 
fysik, minne, snabbhet, och kunskap 
är ledorden i de olika grenarna. I den 
avslutande grenen får finallagen utma-

Vem är uthållig, pricksäker, snabbtänkt eller stark?  
Vi utlovar en utmanande och rolig aktivitet som lockar 

fram tävlingsmänniskan i dig.

na varandra i den klassiska ”nattduel-
len”.

Givetvis hyllas ”mästarna” under 
prisceremonin, och förutom att de får 
ta emot den åtråvärda pokalen, kan 
de även titulera sig företagsmästare.

Mästarnas mästare är en väldigt 
trevlig aktivitet till er konferens, kick 
off eller personalaktivitet.

T A  H E M  P R I S E T  S O M

MÄSTARNAS MÄSTARE

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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live in 
the moment



live in 
the moment

Indelade i lag skall ni bemästra olika 
tävlingsdelar, där samtliga bygger på 
träffsäkerhet. 
 
Mental styrka, fokus och precision är 
ledorden när man tävlar i Bull´s Eye. 
Aktiviteten andas tävling och passar 
gänget som består av vinnarskallar. 
Och var man inte en vinnarskalle in-
nan, är risken stor att man är det efter 
denna aktivitet.  

Aktiviteten för er som älskar att pricka rätt och tävla i olika 
typer av grenar där vi kastar, skjuter och balanserar. Föga 
förvånande är det laget som gör detta skickligast som så 

småningom står som slutsegrare.  

H I T T A  I N R E  F O K U S  I  E N

BULL’S EYE TURNERING

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.

Självklart brukar viss typ av tävlings- 
hets uppstå mellan lagen, men det 
ser vi bara som en utmärkt krydda för 
att aktiviteten skall skapa ännu mer 
bestående minnen. 
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say cheese!



Ni i laget blir tilldelade en lång lista med 
ovanliga och kluriga uppdrag som ger 
olika poäng beroende på svårighets-
grad. Att fota gruppen uppbyggd 
som en pyramid eller en ”gruppselfie” 
framför en känd staty eller två personer 
i baksätet på en polisbil, det är er ni som 
bestämmer hur gärna ni vill vinna det 
åtråvärda priset!

När tiden har gått ut samlas lagen 
på lämplig plats. Aktivitetsledaren 
samlar in alla kameror och räknar ihop 

Följ med på ett oförglömligt event där ni tillsammans 
förevigar minnen för livet!

poängen. Vill ni senare fortsätta kväl-
len med en fotobankett där man under 
en trevlig middag röstar fram ”dagens 
bild” m.m. går det självklart att ordna!

Vi utlovar en trevlig och rolig up-
plevelse där alla i företaget kan delta. 
Självklart får det vinnande laget med 
sig en pokal som sedan pryder det 
gemensamma lunchrummet

Fotouppdraget är en mycket trevlig 
aktivitet till er kick off, konferens eller 
personalaktivitet.

D E L T A  I  F A R T F Y L L D A

FOTOUPPDRAGET

Från 365 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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get  
your
hands  
dirty



get  
your
hands  
dirty

Under denna teambuildande aktivitet 
sätts ni på prov i tester från det gamla 
jordbrukssamhället. Aktivitetsledaren 
inleder med att dela in er i lämpliga lag 
och därefter startar de olika tävling-
smomenten och även jakten på segern.

Aktiviteterna ställer krav på er 
allmänbildning, förmåga att uppskatta 
vikter, dofter och smaker samt visst 

Glöm allt vad det moderna samhället innebär för en stund 
och ta dig tillbaka till hur det var förr. Här tävlar vi i olika 

grenar med inspiration från livet på farmen.

V I S A  V A D  D U  G Å R  F Ö R  I

LIVET PÅ FARMEN

kroppsligt arbete. Precis som livet på 
farmen med andra ord!

När sista tävlingen är avklarad står 
ett av lagen som slutsegrare och får 
välförtjänt ta emot dagens förstapris. 
Söker ni efter en aktivitet långt ifrån 
dagens digitala stress törs vi utlova att 
detta är aktiviteten för er!

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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Houston,          
we have a problem!



Precis som i succéprogrammet 
med liknande namn kommer ni att 
st'ällas inför en mängd roliga och 
knasiga tester. Ni testas i era kun-
skaper i isländska, vi träffar den luriga 
och ljugande aktivitetesledaren, vi 
försöker lista ut vilka som heter Peter 
och vilket lag listar först ut hur man 
kommer till 11 poäng?

Testerna är många och inget test 

Är det du som står som segrare i denna 
lättsamma och skrattframkallande

aktivitet när det sista testet är avklarat?

är det andra likt. Det gemensamma är 
dock att alla kan delta, oavsett ålder, 
om man vill stå i centrum eller ej. 
Det vi törs lova är en fantastiskt rolig 
aktivitet där skrattet ligger nära till 
hands precis hela tiden. 

Och efter avslutade tester har vi 
såklart ett lag som klarat testerna 
bäst och hyllas som sig bör med skim-
rande guldmedaljer runt halsen.

B E V I S A  A T T  N I  Ä R

BÄST PÅ TEST

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.

T
E

A
M

B
U

IL
D

IN
G



Creativity 
    takes courage



Creativity 
    takes courage Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.

Under denna trevliga gruppövning blir 
vi konstnärer för en dag. I grupp får ni 
uppdraget att måla allt från företagets 
framtidsvision till den dagliga verksam-
heten. Kreativiteten och skapandet 
står i focus och vi jobbar tillsammans 
för att skapa vårt eget mästerverk.

Varje grupp får tilldelat en uppspänd 
målarduk, färg, penslar, stativ och 
självklart den klassiska målarrocken 

”Konstnär är den, som förstår att på ett personligt sätt i 
bild uttrycka universella sanningar”.

U T T R Y C K  E R  I

KREATIV KONST

samt basker. När vi känner oss färdiga 
är det upp till varje lag att presentera 
sitt mästerverk och härefter utser vi 
dagens vinnare.

Vill ni avslutande denna teambuild-
ingsövning med en gemensam vernis-
sage med middag, går detta självfallet 
att ordna. Tavlorna tar ni så klart med 
till den gemensamma arbetsplatsen 
och ställer ut för allmän beskådan.
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if you just put           your mind                 to it



Vi sätter er på prov i alla möjliga kluriga 
grenar. Vi bygger torn, uppskattar vikt, 
testar reaktionsförmåga och mycket 
mer. Här gäller det för de olika grup-
perna att samarbeta och det lag som 
gör det bäst, är den troliga vinnaren.

Vi avslutar självklart med prisut- 

Här gäller det att ha nerverna i styr och 
koncentrationsförmågan på topp! Förbered er på en rafflande 

tävling där alla kan vara med och delta.

delning och stora applåder till det 
vinnande laget.

Detta är en utmärkt inomhus- 
aktivitet som lämpar sig mycket väl  
under middagen. Aktiviteten passar 
både som teambuilding och middags- 
underhållning.

V I S A  V E M  S O M  H A R

NERVER AV STÅL

Från 345 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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t. Från 645 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.

Det vilar ett terroristhot över staden. 
Uppgifter gör gällande att en väska 
med hemliga dokument är utplacerad 
någonstans. Men vill verkligen alla 
deltagare att dokumenten skall hittas 
och förstöras?

Sällskapet är på förhand uppdelade 
i lag på som utgår på olika platser nära 
varandra. Lagen rekryteras av polisens 
speciella enhet för terrorhot, P.S.E.T, 
med uppdraget att hitta och förstöra 

Från ingenstans dyker det upp mystisk man i rock och  
lämnar en portfölj innan han raskt går vidare. Plötsligt börjar 

en mobiltelefon ringa, vågar man verkligen svara?

R Y C K S  M E D  I  E T T

HEMLIGT UPPDRAG

dokumenten. De andra lagen är kon-
taktad av en hemlig organisation, som 
utlovar en spektakulär summa pengar 
om de får hjälp att lägga vantarna på 
dessa åtråvärda papper.

Det gäller nu för lagen att så snabbt 
som möjligt lösa de olika uppdragen för 
att hinna till dokumenten först. Det-
ta är en underhållande och rafflande 
samarbetsövning, där laget med bäst 
samarbetsförmåga och struktur vinner!
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Upplevelsemäklarna har genom åren hjälpt åt-
skilliga företag att arrangera olika fester. En rik-
tigt bra företagsfest ska vara något man minns 
efteråt. Det ska finnas något för alla, vilket vi 
anser oss vara experter på. Med ett brett nät-
verk av kontakter tar vi fram allt från lämpliga 
lokaler, utsökt mat och passande arrangemang.

F Ö R E 
T A G S 
F E S T

all in good fun



all in good fun

T HE DINNER SHOW
FÖ R 10 POÄ NG…

KUNSKA PSDUELLE N 
W E LOVE T HE 90´S

GA LA MIDDAG
HAWAI I

SUNTRIP
SNO WR OLLE R



Let the game begin



The Dinner show bygger på en rad 
olika tävlingsinslag från kända tv-pro-
gram så som Doobidoo, Vem vet mest, 
fångarna på fortet etc.

Uppdelade i lag tävlar ni mot varan-
dra i en rad olika tv-program som är 
både spännande och lockar till en hel 
del skratt. Det gäller att bemästra allt 
ifrån allmänbildning, reaktionsförmåga, 
taktik och såklart, hålla nerverna i styr. 
I många av tävlingsinslagen tävlar hela 

Har det retat dig att du vet mer  
än deltagarna som är med i olika tv-program?  

Då har du nu chansen att visa vad du kan!

gruppen, men i något fall gäller det att 
välja ut en eller ett par deltagare som 
får komma upp på ”scenen” och känna 
den riktiga pulsen.

Kvällens programledare ser till att 
det blir en väl avvägd mix av tävlingar, 
middag & dryck, samt ser givetvis till 
att stämningen är hög under hela kväl-
len. När kvällen når sitt slut finns det 
bara ett lag som kan stå som segrare. 
Kommer det vara ditt?

E N  K V Ä L L  M E D

THE DINNER SHOW

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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What’s the destination?



What’s the destination?

Häng med på en spännande resa som 
via musiken tar oss till en rad olika 
resmål och destinationer. Chansar man 
och drar i nödbromsen för att inbringa 
mycket poäng till laget, eller avvaktar 
man och hellre är på den säkra sidan 
för några färre poäng?

Vart är vi egentligen på väg? Vad 
heter artisten? Vad är den röda 
tråden? För 10 poäng är en middag-
saktivitet som passar alla oavsett 
ålder. Tävlingsmomenten är varier-
ande, och musiken sträcker sig från 
1950-talet till dagens moderna toner.

Hur blir det om man mixar en av Sveriges populäraste 
tv-program ihop med en musikquiz? Svaret är en 

fantastisk rolig kväll med mycket skratt, och en och 
annan gliring mellan dressinen och 1.a klass.

Programledaren hälsar er välkomna, 
delar upp er i lag och är med er under 
hela kvällen.

I lagen gäller det att så tidigt som 
möjligt lista ut vilket resmålet vi är på 
väg emot. Därefter följer olika frågor 
och tävlingsmaterial från den utvalda 
destinationen, innan man åker vidare 
till nästa resmål.

Samla så många poäng som möjligt 
under kvällen för att slutligen stå som 
segrare och ta emot de välförtjänta 
medaljer som delas ut av kvällens 
programledare.

V A R T  Ä R  V I  P Å  V Ä G ?

FÖR 10 POÄNG...

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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KNOWLEDGE OR WISDOM?



En spännande duell med inslag 
av musik, film, bilder och resor till 
Världens häftigaste platser. 

Kunskapsduellen är en rolig, spän-
nande och fartfylld företagsfest med 
frågor som berör allt från musik, fil-
mer och resor. Ögonblicken vi aldrig 
glömmer, sporthändelser som vi alltid 
minns, musikgrupper som skapade 
stora rubriker, resor till jordens stör-
sta sevärdheter och mycket, mycket 
mer. 

Är du en bezzerwizzer och vill bekänna färg eller har du 
alltid önskat vinna mot en som tror sig veta mest? 

Här gäller det att minnas, damma av 
geografikunskaperna och briljera i filmens värld.

En utmärkt middagsaktivitet som 
tack vare sitt upplägg med olika år-
tionden gör att varje generation kän-
ner igen sig. Aktiviteten passar även 
mycket bra till internationella gäster.

Självklart erhåller det vinnande 
laget stilfulla plaketter och kan sedan 
titulera sig ”kunskapsmästare” på 
företaget.

Ä R  D U  E N  B E Z Z E R W I Z Z E R ?

KUNSKAPSDUELLEN

Från 395 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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a trip down  
   memory lane



Nu har ni möjligheten att uppleva 
detta mytomspunna årtionde igen. 
Direkt när ni anländer till vald lokal, 
kommer känslan av att åter befinna sig 
på nittiotalet vara stor då ni möts av 
musiken som spelades då, och 90-tals 
inspirerad välkomstdryck.

Värdparet tar er sedan med på 
en härlig kväll med tävlingar, under-
hållning samt mat och dryck, allt med 
prägel på nittiotalet.

Minns du årtiondet när folk klädde sig i stora luvtröjor, 
det byttes hockeybilder på nästan varenda skolgård och 

disketten var det moderna inom datorvärlden?

För att ytterligare komma i stämning 
underhåller kvällens artist flera gånger 
under kvällen. Vi spelar godbitarna 
från 90-talet och stämningen blir i 
regel hög, och det är inte ovanligt att 
det hela kulminerar i allsång och dans.

”We love the 90´s” är en perfekt 
personalfest och middagsunderhålln-
ing för er som vill ha en annorlunda 
kväll och som vill uppleva gamla goda 
tider igen.

N O S T A L G I T R I P P  M E D

WE LOVE THE 90’S

Från 595 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.

F
Ö

R
E

TA
G

S
F

E
S

T



And the winner is...



And the winner is...

Kvällens eleganta värdpar lotsar oss ig-
enom kvällen som är fylld av musikun-
derhållning, middag och där välförtjän-
ta medarbetare hyllas.

Under middagen kommer vi ha mö-
jlighet att uppmärksamma några per-
soner lite extra. ”årets anställd”, ”årets 
medarbetare” och ”årets insats” är 
några av de åtråvärda utmärkelserna 

Har ni alltid drömt om att få ta på er  
garderobens mest exklusiva plagg och anlända till  

en glamorös tillställning där röda mattan ligger inbjudande 
utrullad? Då är galamiddag något för er.

som delas ut under kvällen. Självklart 
utser vi även ”årets tidsoptimist” och 
andra mer humoristiska nomineringar.

Galamiddag är en utmärkt mid-
dagsunderhållning, framtagen till er 
som gillar känslan av lyx och som vill 
visa uppskattning till de medarbetare 
som gjort en strålande arbetsinsats.

E N  O F Ö R G L Ö M L I G

GALAMIDDAG

Från 595 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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ALOHA!



Samla kollegorna, kunderna, vän-
nerna eller valfria sociala kontakter 
för en resa till Stilla Havet och ö- 
gruppen Hawaii.

Under aktiviteten Hawaii går allt i 
paradisöns tecken. Tävlingarna, maten 

Packa väskan och förbered er för en resa till paradiset.  
Hawaiis naturliga skönhet, varma tropiska klimat, 
inbjudande vatten och vågor och aktiva vulkaner. 

Vi skapar känslan som om ni är där på riktigt.

och stämningen. Självklart kommer 
ni få ikläda er en hawaiikrans, eller 
"lei", som Hawaiiborna själva säger 
för att fångas av den avkopplande 
stämningen som Hawaii är så bra på 
att framkalla.

I  V Å R T  E G E T

HAWAII

Från 595 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.ALOHA!
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Check in at  
   Nueva Estocolmo



Vad passar inte bättre än en helkväll 
fylld med härlig musik och galna 
upptåg, direkt hämtade ur denna 
klassiska film?!

Våra solbrända reseledare styr kväl-
len med varm hand och den tilltänkta 
lokalen är självklart inredd i sann ”gris-
fest-anda”. God mat och dryck varvas 
med medryckande musik, oväntade 

Det är dags att ta på sig solhatten  
och följa med de kända reseledarna på en 

minst sagt oförglömlig kväll.

tävlingsinslag såsom ”stråromsstafett”, 
sångtävling och en något udda 
musikquiz. Självklart ser kvällens artist 
till att det även blir munter allsång!

Suntrip är aktiviteten som inte  
lämnar någon oberörd. Ni kan räkna 
med att det är ”högt i tak” och  
givetvis serveras det svenskt kaffe 
efter middagen!

H Ä N G  M E D  P Å

VÅR EGNA SUNTRIP

Från 595 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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Herr Ober,  
     eisbitte!



Vår festlokal är dekorerad i after-
ski-tema, med flaggor och banderoller 
och vid ankomst serveras lämplig 
välkomstdryck, allt för att komma i rätt 
stämning.

Givetvis styrs aftonen av våra emi-
nenta ”skidlärare”, som med van hand 
håller i tävlingar, presenterar den 
utsökta menyn och undersöker vilka 

Alla har vi någon gång upplevt stämningen på en  
afterski och det är dags att svepa in atmosfären och göra 

sig redo för en helkväll där musiken aldrig tystnar.

av borden som har högst i tak.
Vår utvalda musiker gör entré vid 

flertalet tillfällen och sjunger dryck-
esvisor och allsångslåtar, allt för att 
bibehålla den höga stämningen.

Snowroller är den ultimata person-
alfesten för er som vill ha en ovanlig 
men ändå vanlig aktivitet med fart 
och fläkt i fokus.

E N  K V Ä L L  M E D

SNOWROLLER

Från 595 kr/person, för exakt pris se prislistan på sista uppslaget.
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 MÄSTARNAS MÄSTARE 
 BULLS EYE
6–30 PERSONER 495 kr/person
31–60 PERSONER 445 kr/person
>60 PERSONER 395 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

 FOTOUPPDRAGET
13–30 PERSONER 425 kr/person
30–60 PERSONER 395 kr/person
>60 PERSONER 365 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

 FARMEN 
 BÄST PÅ TEST
6–30 PERSONER  495 kr/person
31–60 PERSONER  445 kr/person
>60 PERSONER 395 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

P R I S L I S T A  2 0 2 2

TEAMBUILDING

 HEMLIGT UPPDRAG
6–30 PERSONER  695 kr/person
>30 PERSONER  645 kr/person

(Minimipris 10 000 kr exkl. moms)

 KREATIV KONST
6–30 PERSONER  495 kr/person
31–60 PERSONER  445 kr/person
>60 PERSONER 395 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

 NERVER AV STÅL
6–30 PERSONER 445 kr/person
31–60 PERSONER 395 kr/person
>60 PERSONER 345 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)



Middagsunderhållning

 THE DINNER SHOW
6–30 PERSONER  495 kr/person
31–60 PERSONER 445 kr/person
>60 PERSONER 395 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

   FÖR 10 POÄNG 
 KUNSKAPSDUELLEN
6–30 PERSONER 495 kr/person
31–60 PERSONER 445 kr/person
>60 PERSONER 395 kr/person

(Minimipris 6 000 kr exkl. moms)

P R I S L I S T A  2 0 2 2

FÖRETAGSFEST

Temafester

 WE LOVE THE 90’S 
 GALAMIDDAG 
 SUNTRIP 
 SNOWROLLER 
 HAWAII
>50 PERSONER 695 kr/person
51–80 PERSONER 645 kr/person
>80 PERSONER 595 kr/person

(Minimipris 20 000 kr exkl. moms)
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t e l e f o n   070-525 39 99
e - p o s t    info@upplevelsemaklarna.se
a d r e s s    Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad

Genom upplevelser skapar 
vi framtida minnen.

f a c e b o o k    /upplevelsemaklarna
i n s t a g r a m  @upplevelsemaklarna
w e b b s i d a  upplevelsemaklarna.se


