
 

HANDBALL 
IS PASSION

VIP NORWAY STAVANGER
Stavanger Idrettshall 10. - 15. desember 2020

Vi gjentar suksessen fra håndballgutta sitt mesterskap i Trondheim og arrangerer 
VIP NORWAY for håndballjentene sitt mesterskap i desember. VIP NORWAY blir 

nå tilgengelig både i Trondheim, Stavanger og under finalehelgen i Oslo! 



 

VIP NORWAY STAVANGER 
Stavanger Idrettshall 10. - 15. desember 2020

VIP NORWAY er arenaen for å skape de gode opplevelsene. Ta med deg dine kunder, kolleger eller 
venner og benytt anledningen til å gi dem en eksklusiv VIP-opplevelse. I Stavanger får du den siste 
sportslige informasjonen oppdatert av vår håndballekspert Bent Svele med gjester. Vår egen 
DJ Kuhne spiller live fra scene og setter oss i god steming. Alt ledet av vår konferansier 
Frode Alnæs.

Som VIP NORWAY gjest får du:

• Adgang til VIP NORWAY sitt område og fasiliteter
• Rikholdig buffét inkludert fri bar frem til første kamp
• Underholdning, sportslige oppdageringer og live-musikk fra scenen
• Åpen bar både før, under og etter kampene
• Kampbillett i beste kategori (to kamper pr dag)

Pris kr 1995,- pr dag (10, 12, 14 og 15. desember)

Pris er eks. mva. og eks. administrasjonsgebyr på 60 kr. 

Ved bestilling faktureres 20% av totalbeløpet med 10 dager forfall. Resterende 80% faktureres med 
forfall den 20. september. Innbetalt beløp refunderes i sin helhet dersom arrangementet blir avlyst,  
ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av begrensinger grunnet COVID-19 situasjonen, eller 
pålegg gjort av norske myndigheter.

Klikk her for å se VIP NORWAY video 

https://www.dropbox.com/s/cpfr2y83rqliz9k/20200213_Oppsummering_VIP_Norway.mp4?dl=0


  

VIP NORWAY STAVANGER
Stavanger Idrettshall 10. - 15. desember 2020

DJ KUHNE

DJ Kuhne har i en årrekke underholdt party folk over 
hele Norge. Med sin brede erfaring fra alle typer 
selskaper har han bygd opp et fantastisk allsidig 
bibliotek av låter. Han er en DJ’s som leser publikum, 
og treffer blink med låtvalget. 

DJ Kuhne er også en habil vokalist, så hvis det er 
stemning for det , så tar han gjerne mikrofonen og 
synger selv. Det blir garantert moro når DJ Kuhne er 
”in the house”. 

BENT SVELE

Bent Svele har lang erfaring fra håndballen. Med sine 
120 landskamper og 355 mål var han en av de største 
håndballnavnene på 80 og 90 tallet. Han ble kåret til 
årets mannlige håndballspiller i Norge i 1984-1988 og 
i 1992.  I dag er han TV 2 sin håndballekspert, sammen 
med sin kollega Harald Bredeli.  

Bent er engasjert som VIP NORWAY sin håndball-
ekspert og vil sørge for sportstlige oppdateringer og 
intervjuer med gjester på scenen.

FRODE ALNÆS

Frode Alnæs vil være vår konferaniser på 
VIP NORWAY i Stavanger alle fire dagene. Frode 
er mest kjent fra TV og ikke minst som gitarist og 
låtskriver i bandet Dance With A Stranger. Frode er 
også kjent for sin gode kontakt med sitt publikum, 
både som musiker og konferansier.



 

ADD-ONS 
Tilleggstjenester

Vårt Hospitality Team kan hjelpe deg med å skreddersy ditt besøk under EHF EURO 2020, slik at 
du kan gi dine kunder, ansatte eller forretningsforbindelser de beste opplevelsene under 
mesterskapet. Her er noe av det vi kan tilby:

• Flybilletter
• Alt av transfertjenester
• Hotellrom
• Møterom
• Konferanserom
• Teknisk utstyr
• Utflukter
• Aktiviteter
• Andre tjenester

EHF EURO 2020 HOSPITALITY TEAM
harald@koment.no
+47 915 44 400
Harald Helland

mailto:harald@koment.no

