


Vi hjälper er med ALLT!
Kickoff, konferens eller företagsevent - Låt oss på Public Event arrangera och 

skräddarsy evenemang som passar just er.

Vi samarbetar med ledande konferensanläggningar, restauranger, hotell och 
andra leverantörer längs hela västkusten och löser allt ni kan tänkas behöva för 
ett lyckat event. Vår styrka ligger i att hjälpa företag med årets alla evenemang. 

Tack vare oss slipper ni kontakten med mellanhänder och ni sparar massor av tid och arbete 
genom att endast använda en aktör. Public Event tar fram ett anpassat koncept för era

 konferenser, kickoffer, styrelsemöten och övriga sammankomster under året. 
Public Event har modellen, leverantörerna, kreativiteten och erfarenheten att kunna 

genomföra de bästa och mest givande arrangemangen för ert företag. 

Vi ordnar evenemang över hela Sverige, vår bas har vi på seglarmetropolen Marstrand, ca 
40 min norr om Göteborg. Vi som äger Public Event är födda och uppvuxna på Marstrand 

och har arbetat med event och företagsevenemang i flera år. Tillsammans arbetar vi för att 
tillgodose kundens önskemål och behov på absolut bästa sätt. 

För oss är ingen uppgift för stor.



Kontaktuppgifter
E-post:

info@public-event.se

Telefonnummer:
+46(0)735-42 01 48
+46(0)735-30 26 54

Adress:
Public Event Marstrand AB

Lavettgatan 9
442 67 Marstrand

Orgnr:
559144-9078



GEOevent  
– en appbaserad teambuildingaktivitet

GEOevent är en digital tävling där ni tar er runt i lag till positioner som finns utplacerade över ett område för att 
avverka så många positioner som möjligt och på så sätt samla poäng. 

Man behöver endast en ipad tillhandahållen av Public Event och ni orienterar er med hjälp utav kartan i appen. 
Positionerna kan innebära fysiska utmaningar där ni tillsammans utför en uppgift, fotar/filmar och laddar upp direkt i appen, 

det kan även vara frågor som besvaras i textform, med bild eller videoinspelningar. 
Ni får dessutom med er rekvisita som kan komma väl till pass under tävlingen. 

Önskar ni egna frågor om just ert företag eller om temat för er konferens går detta givetvis att ordna.

GEOevent går att utveckla genom att lägga till levande stationer. Man kan t.ex. välja att göra ett dryckesstopp under aktiviteten. 
Varför inte prova gin med Mr GT, Sveriges största Gin & Tonic-bloggare? Eller öppna ostron och skala räkor på tid? 

Vill ni kombinera tävlingen med fler fysiska tävlingsgrenar eller kanske en ribbtur? 
Fråga oss så berättar vi mer och sätter ihop konceptet.



Info:
Teambuilding, lagtävling, allmänbildning, friskvård

10-500 personer (minimum 10 personer)
1-4 timmar (kan anpassas)

Erbjuds i HELA Sverige

Pris:
249:-/p ex. moms

Över 120 pers: 229:-/p ex. moms
Över 150 pers: 195:-/p ex. moms
Över 200 pers: 185:-/p ex. moms
Över 250 pers: 165:-/p ex. moms
Över 300 pers: 150:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer



Exempel på några av våra aktiviteter:
Ostronöppning

Räkstafett
Krabbfiske
Krabbrace
Knopen

Fisketävling

Kan kombineras med vår aktivitet GEOevent

Info:
Teambuilding, lagtävling, allmänbildning, friskvård

10-200 personer (minimum 10 personer)
1-3 timmar (kan anpassas)

Erbjuds i HELA Sverige

Pris:
349:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer

Havskampen
En 5-kamp baserad på marina aktiviteter. Hur står det egentligen till med fiskekunskaperna? Vad kan ni om knopar? Hur öppnar 

man ett ostron utan att förstöra innehållet? Detta är en perfekt teambuildingaktivitet där laget löser uppgifterna tillsammans. 
Poäng delas ut och vi utser så småningom ett vinnande lag och håller i prisutdelningen. Antingen tar vi fram lämpliga aktiviteter 

för just ert företag eller så väljer ni och kommer med egna förslag.

5-kamp
Teambuilding och problemlösning för dig och dina kollegor. 

Här löser ni uppgifter tillsammans i lag där allas kunskaper kan komma väl till pass. Ibland gäller det att vara stark, ibland 
snabb och andra gånger listig. Kan ni göra upp eld utan tändstickor eller tändare? Hur bra är ni på att hantera en hammare? 

Det finns massor av olika aktiviteter att välja emellan och ni får givetvis välja grenar om så önskas.

Exempel på några av våra aktiviteter:
Dragkamp
Gör upp eld

Tangram
Hästskokast

Spiken i plankan
Gissa vikten

Kan kombineras med vår aktivitet GEOevent

Info:
Teambuilding, lagtävling, allmänbildning, friskvård

10-200 personer (minimum 10 personer)
1-3 timmar (kan anpassas)

Erbjuds i HELA Sverige

Pris:
295:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer



Mördare Lös
Lös mordet på kocken Patrick Duvért på fartyget M/S Portland. Mördare lös passar utmärkt under middagen till 

er personalfest, kickoff eller företagsevent. Vi bjuder på ett skådespel av sällan skådat slag.

Förbered er på roliga karaktärer, hemligheter och humor, du väljer att delta så mycket eller så lite som du själv 
vill. Det finns alltid ett mordoffer och en mördare med på festen. Vi tar er igenom kvällen och delar ut uppdrag, 

ledtrådar och hjälper er att komma fram till vem som är den skyldige. Det är ni som agerar detektiver och 
tillsammans listar ut vem som är mördaren. Improvisationer välkomnas. 

Mördare lös passar alla grupper stora som små.

Info:
Teambuilding, teater

15-150 personer (minimum 15 personer)
1,5 -3 timmar (kan anpassas)

Erbjuds i HELA Sverige

Pris:
285:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer



Gin & Tonic provning
Är ni intresserade utav den klassiska drinken GT?

I så fall ordnar vi GT-provning med vår expert, Mr GT, 
Sveriges största gin och tonic-bloggare och mest välkända 
Gin & Tonic-profil. Antingen kommer ni till vår lokal, Mar-
strands sjöbod och provar GT, kanske i samband med en 

matlagningskväll eller så kommer Mr GT till er. 

Boka Gin & Tonic-provning med Public Event och låt er guidas 
genom ginens historia och prova gin tillsammans med Mr. 

GT i egen hög person. Det blir GT hela kvällen och passande 
tilltugg som förhöjer smakupplevelsen ytterligare.

Öl-provning
Olika ölsorter finns det mängder utav. Vilken är din favorit? 

Vi samarbete med vårt lokala bryggeri på Marstrand, Inlands 
bryggeri som antingen kommer och håller i öl-provning i vår 
lokal Marstrands Sjöbod i fiskhamnen på Marstrand eller i 

deras egen lokal som ligger ett stenkast bort. 

Öl-provning kan vara ett ypperligt sätt att starta kvällen, 
kanske i kombination med vår aktivitet Matlagningskampen, 
eller efter vår teambuildingaktivitet, GEOevent. Kombinera 
öl-provningen med en trerättersmiddag lagad av vår proff-

skock. Avnjut den tillsammans i glada vänners lag.

Konferens
Vill ni ha en professionell aktör som syr ihop hela er konferens? Då är Public event helt rätt för er.

Vi sätter samman ett paket utifrån era önskemål och tar hand om precis allt för att ni skall få en så bra upplevelse och en så givande 
konferens som möjligt. Från hotell, transporter, aktiviteter till föreläsningar, underhållning och middagar. 

Allt som behöver bokas, beställas och arrangeras löser vi åt er.



Musikquiz
Rock, jazz, 80-tal, schlager, klassiskt eller blandat!

Vi kommer till middagen, konferensen, hotellanläggningen, kickoffen eller ert företag. Ni får gissa intron, årtal, bandmedlemmar och 
musikpristagare. Allt är möjligt när Public Event håller i musik quiz. Välj tema själva eller ge oss fria händer… om ni vågar! Vi skräddarsyr 

ert quiz och vår utbildade musikalartist står för genomförandet. Det blir sång, up-tempo och show!
Kräver högtalare.

Pris:
195:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer

Jorden Runt
Ett frågequiz om jordens alla hörn!

I Jorden runt testar vi lagens kunskaper inom alla möjliga områden som t.ex. geografi, exotiska djur, kungahus, årtal, språk, 
kända personer, huvudstäder, samhällsfrågor och mycket mer från jordens alla hörn.

 Det blir ett fartfyllt tempo och en underhållande kväll som ni sent skall glömma. 
Ett utmärkt sätt att göra något gemensamt i lag före, under eller efter middagen.

Pris:
195:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer

Urspårat
Vart är vi på väg?

Här kan du få dig en korv med bröd och bostongurka på toppen. Det här skulle kunna vara en typisk fråga i vår aktivitet, Urspårat. Svaret 
är givetvis Kalmar. Aktiviteten liknar Svt:s program På Spåret. Vår konduktör leder er igenom tävlingen och ställer frågor om olika resmål 

och platser. Ni kommer garanterat lära er något nytt.
Kräver projektor och högtalare.

Pris:
249:-/p ex. moms

Eventuella resekostnader tillkommer

Quiz



Skaldjursmiddag
Njut av en härlig skaldjurskväll i vår lokal Marstrands sjöbod belägen i Marstrands fiskhamn. 

Vi serverar skaldjur av alla de slag som ni avnjuter tillsammans och ni får dessutom en introduktion i fiske, förberedelser, 
skaldjurs-kok och mycket mer. En kväll som passar utmärkt efter ett styrelsemöte, konferens eller efter 

en fisketur tillsammans med oss.

Pris:
Från (dagspris) 795:-/p ex. moms

Minimum 10 betalande gäster

Ostronprovning
Ett glas bubbel och ett par Fines de Claires ostron, finns det något bättre? Tveksamt. Under vår ostronprovning lär vi er 

öppna ostron på rätt sätt och ni får höra om ostronens historia och betydelse för västkusten. Vi ger er också tips på var man 
själv kan hitta och plocka ostron längs kusten. Ostronprovning passar perfekt att starta vår skaldjurskväll eller matlagning-

skamp med. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig och ditt företag!

Pris:
349:-/p ex. moms

I priset ingår 1 glas bubbel samt tre ostron per person



Matlagningskampen
Kan man verkligen tävla i matlagning? Självklart! 

I vår lokal, Marstrands Sjöbod anordnar vi 
matlagningskampen där ni i lag skall leverera en 

trerättersmeny med ingredienser hämtade från en hemlig 
råvarukorg. Ni är fria att skapa vad ni vill ur vår 

havsinspirerade råvarukorg. Efteråt bedömer vår proffskock 
texturer, smaker, uppläggning och komponenter precis som i 
Sveriges Mästerkock. Ni avslutar med att njuta av den lagade 

maten tillsammans!

Pris:
1095:-/p ex. moms

Minimum 10 betalande gäster
Ex. dryck

Kockkampen
Om man kan tävla i musik så kan man tävla i matlagning. 
Hur bra är du på att filéa fisk, slänga ihop en bearnaisesås 
eller gissa kryddor? I vår tävling Kockkampen går det till 

ungefär som i TV-programmet Kockarnas kamp. Allt sker på 
tid men det gäller även att lyckas väl med uppgiften. Våra 
professionella kockar handleder er genom tävlingsmom-
enten och bedömer vems sås som är godast eller äggvita 
som är bäst vispad. Antingen tävlar ni i vår egen lokal 

Marstrands Sjöbod belägen i Marstrands fiskhamn eller så 
kommer vi till er och sätter upp matlagningsstationer.

Pris:
Från 650:-/p ex. moms (beror på val av lokal)

Minimum 10 betalande gäster
Ex. dryck

Matlagningskväll
Är du sugen på att lära dig laga mat av en proffskock? 

Nu har du chansen. Under vår matlagningskväll lagar ni 
tillsammans med vår kock en trerättersmeny med inspiration 
hämtad från havet. Ni delas in i mindre grupper och tar hand 
om middagens olika delar, förrätt, varmrätt samt dessert. Allt 
från förberedelser, uppläggning och servering ingår. Kocken 
lär er hur man väljer ut och hanterar bra råvaror, smaksätter 

och tillreder för absolut bästa smakupplevelse. Allt sker i 
vår eventlokal, Marstrands Sjöbod, belägen i fiskhamnen i 

Marstrand. Ni umgås tillsammans i köket under några timmar 
och tillreder en meny inspirerad från havet.

Oroa er inte! Det finns gott om tid att mingla då allt sker i 
samma matlagningslokal, endast ett stenkast ifrån Marstrands 

havshotell. 

Pris:
1095:-/p ex. moms

Minimum 10 betalande gäster
Ex. dryck



Var med och fiska havets salta läckerheter under vägledning av våra erfarna 
fiskare. Vi fiskar både kräfta och krabba med bur i vattnen runt Marstrand. 

En oslagbar fiske-och naturupplevelse! Tuffa ut på havet i fiskebåt och upplev 
ett saltstänkt skaldjursfiske på västkusten. Våra erfarna fiskare guidar er mellan 

Bohusläns karga klippor och tar er ut bland kobbar och skär. 
Det är ni som står för fisket med allt vad det innebär; drar upp tinor för hand, vit-
tjar burar, agnar om och sätter tillbaka i havet igen. Skepparen ombord berättar 

om skaldjuren och hur fisket bedrivs. 
Varför inte förgylla upplevelsen ännu mer genom att koka er fångst direkt på 

bryggan utanför vår lokal, Marstrands sjöbod i den gamla fiskehamnen? Fråga 
oss så berättar vi mer.

Pris:
700:-/p ex. moms

Följ med oss ut på hummerfiske i vattnen kring Marstrand och dess fantastiska 
skärgård. Ni gör jobbet till sjöss, under överinseende av våra erfarna fiskare. 

Detta innebär att dra upp hummertinor för hand, vittja fångsten, agna om och 
slänga i tinorna i havet på nytt. Samtidigt som ni fiskar berättar skepparen om 
hummerns levnadssätt, olika fisketraditioner och metoder, samt hur redskapen 

används och hur fisket bedrivs på västkusten.
Varför inte lära er hur man kokar och tillreder hummer på bästa sätt? 
Prova den nykokta hummern på vår brygga tillsammans med tillbehör 

och ett glas vitt vin.
Start måndagen efter 20 september.

Pris:
795:-/p ex. moms

Följ med på en fartfylld tur i ribbåt längs 
västkusten. Vi tar er från a till b. Kombinera 
er tur med en middag på någon av krogarna 

längs kusten. Fråga oss så bokar vi 
ett helhetskoncept åt er. 

Vill ni hellre åka i ett lugnare tempo men
 fortfarande se skärgårdens alla kobbar och 
skär eller kanske bara förflytta er med båt 
från en ö till en annan? Public Event har

 båtar även för detta ändamål.

Skaldjursfiske

Hummerfiske

RIB/Båttransport



Bastuflotten Doris
I Marstrands gästhamn ligger Bastuflotten Doris. 

Perfekt för möhippor, svensexor eller varför inte för 
styrelsegruppen under konferensen.

Vad bastuflotten Doris har att erbjuda:
Badtunna

Relaxavdelning
Bastu för 20 personer

Fråga oss så berättar vi mer.



Hyr våra lokaler!
Är ni på jakt efter en lokal till föreningsmötet, möhippan, tjejkvällen, födelsedagsfesten eller familjem-
inglet dagen innan bröllopet – då är Marstrands sjöbod perfekt. Belägen i Marstrands gamla fiskhamn 

med havet och bryggan utanför dörren, enkelt att lägga till med båt och nära till parkering.

Ni väljer själva om ni vill ha med er egen mat att tillreda i vårt fullt utrustade kök. Vill ni inte stå för 
matlagningen går det utmärkt att använda vår catering – allt är möjligt för att skapa en lyckad dag eller 

kväll tillsammans.

Eventlokal: Marstrands Sjöbod

Marstrands sjöbod lämpar sig för er som vill fira något eller bara äta en trevlig middag tillsammans, 
lokalen går att anpassa efter just ert event. I lokalen finns fullt utrustat kök och möbler för middags-

servering. Från 10-45 personer beroende på möblering. Lokalen går utmärkt att använda för möten eller 
konferenser och all nödvändig utrustning för en lyckad konferens finns på plats. Från 8-26 personer.

Pris:
Halvdag

3 500:- ex. moms, endast lokal
4 500:- ex. moms, lokal samt fullt utrustat kök

Heldag
5 000:- ex. moms, endast lokal

6 000:- ex. moms, lokal samt fullt utrustat kök

Möteslokal: Utsikten

I vår lokal Utsikten på andra våningen har ni vattnet och den gamla fiskhamnen precis utanför fönstren. 
Lokalen lämpar sig för mindre grupper i styrelsesittning och tar upp till 16 personer. Här finns givetvis 

all nödvändig utrustning för en lyckad konferens. 

Pris:
Från 3 000:- ex. moms





www.publicevent.se
info@public-event.se


