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Ett hotell i
hjärtat av IKEA
IKEA Hotell är nästan lika gammalt som IKEA självt, och i närmare
60 år har vi väckt nyfikenheten för IKEA hos gäster från när och
fjärran. Det är nämligen här i Älmhult som resan för IKEA en
gång började. Det är här vi har våra rötter och här vi fortsätter
att utveckla produkter för de många människorna världen över.
Kliv in och känn inspirationen flöda på ett hotell fullt av kreativa
mötesplatser, mungipelyftande mat från det småländska
skafferiet och rum för alla – med inredning från IKEA, såklart.
Med 254 hotellrum, 5 konferensrum och 1 kök är vi kanske inte
världens största hotell, men vi är det enda IKEA Hotell i världen!
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Möten i en
unik IKEA miljö
Visst tycks de bästa idéerna alltid dyka upp när man minst anar
det? Vi har sett till att våra ytor är fulla av kreativitet – ja, vi har till
och med mötesanpassad inredning i tvättstugan. Allt för att du ska
kunna få jobb gjort, när- och varhelst kreativiteten smyger sig på.
Men kanske är du inte primärt på jakt efter ett tvättstugemöte,
och då pratar vi istället gärna om våra konferensrum. Olika stora,
lika bra utrustade för att möta behoven för ert fysiska, hybrideller helt digitala möte. Är det något vi lärt oss det senaste, så är
det att avståndet spelar mindre roll för teamkänslan, men om vi
ska vara på säkra sidan så kan väl minimalt sladdstrul, en vass
uppkoppling och skarp bild inte vara fel?
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Dammen
20m2

Torpet
20m2
Steningen
41m2

Femlingen
41m2

Från den lilla workshopen till
det stora styrelsemötet – alla
kräver sin särskilda möblering.
Vad behöver du?

Möckeln
41m2
(82m2)
Grupparbete
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Styrelse

Biosittning

U-sittning

Lektion

Konferens & möten

Miljöombyte?
Workshoppa!
Kanske uppfyller ett kreativt möte i våra miljöer bara ett utav
många behov med er konferens? Kanske är det nyfikenheten
för IKEA och Våra rötter, att stärka laget, utveckla jaget eller öka
kreativiteten som står på er önskelista? IKEA Museum, tvärs över
gatan, har både inspirerande utställningar och workshops som
ger nya perspektiv på just detta.
Vill du få ut mer av konferensen rekommenderar vi att kombinera
ditt kreativa möte på IKEA Hotell med ett besök på IKEA Museum
för en större upplevelse. Delad kreativitet är dubbel kreativitet!
Välkommen in redan idag på IKEAmuseum.com
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Psst!
IKEA Museum ligger i världens
första IKEA varuhus från 1958.
Lite häftigt ändå, tycker vi.
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Demokratisk
Design
Om workshopen:
Prova på livet som designer hos IKEA. Allt vi gör på IKEA bygger på
de fem dimensionerna för Demokratisk Design; form, funktion,
kvalitet, hållbarhet och lågt pris. I den här workshopen får du och
din grupp i uppgift att skapa en produkt som ska lösa ett viktigt
problem. I designprocessen får ni tackla utmaningar som materialval, produktion, återvinning och prissättning. Och så klart hur er
skapelse ska få plats… i ett platt paket!
4 timmar			
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Upp till 25 deltagare/grupp
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Bättre
tillsammans
Om workshopen:
Bättre tillsammans är en kreativ workshop där du får lösa en enkel
men utmanande designuppgift. Du och din grupp lär er att samarbeta på vårt sätt – våga göra misstag, lär av varandra och locka
fram skapandekraften i varje individ. Syftet är att på ett lustfyllt
sätt bli bättre på att skapa hållbara resultat – tillsammans.
2 timmar			
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Entreprenörskap
för de många
Om workshopen:
Är det möjligt med entreprenörskap för de många människorna?
Får en entreprenör göra misstag och vilka skillnader kan ett utbrett
entreprenörskap få för samhället och världen i stort? I denna workshop fokuserar vi på några inspirerande entreprenörer och deras
framgångar och reflekterar över vilka förmågor och egenskaper
som gör någon till en framgångsrik entreprenör. Genom filmer
och arkivmaterial från IKEA får deltagarna även insikter om
socialt entreprenörskap.
2 timmar			
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Upptäck
utställningar
På IKEA Museum får du i huvudutställningen uppleva Berättelsen
om IKEA – Våra rötter, IKEA genom tiderna och Ingvar Kamprads
många sidor. I de andra pågående utställningarna upptäcker du
nutidens och framtidens design och innovation för ett bättre liv
hemma för de många människorna. Ett smörgåsbord av spännande intryck och inspiration för den som är nyfiken på IKEA,
helt enkelt.
Läs mer om pågående utställningar på IKEAmuseum.com
Vill du få ut mer av besöket på IKEA Museum? Boka en visning
med någon av deras kunniga och inspirerande guider.
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Stor

Konferens, workshop,
middag, övernattning.

Medel
Konferens, middag,
övernattning.

Liten
Konferens.

2 heldagars konferens,
inkl. vatten, frukt och kaffe.

2 heldagars konferens,
inkl. vatten, frukt och kaffe.

Dagskonferens,
inkl. vatten, frukt och kaffe.

Logi – enkelrum
Läs mer om våra rum här.

Logi – enkelrum
Läs mer om våra rum här.

Lunch på IKEA Hotell

2-rättersmiddag (exkl. dryck)
på IKEA Hotell.

2-rättersmiddag (exkl. dryck)
på IKEA Hotell.

Lunch på IKEA Hotell
båda dagar.

Lunch på IKEA Hotell
båda dagar.

För- och eftermiddagsfika
båda dagar.

För- och eftermiddagsfika
båda dagar.

För- och eftermiddagsfika

Workshop på IKEA Museum.
(Pris varierar)
Inträde till utställningar
på IKEA Museum

Från

2400:/Person, ex. moms

2200:/Person, ex. moms
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400:/Person, ex. moms

Psst!
Vill du skräddarsy din konferens på
egen hand, och är bara ute efter ett
mötesrum – helt utan krusiduller?
Boka ett konferensrum en heldag
för 275:-/person, ex. moms.
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Frågor?
Hojta till!
Redo att göra Älmhult, hjärtat av IKEA, till nästa självklara besök?
Eller vill du lära känna oss lite bättre först?
Prata med oss:
0476–64 11 00
IKEAhotell.meet@inter.IKEA.com
...och titta in hos oss:
IKEAhotell.se
IKEA Hotell
IKEAhotell
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