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•  Hotell
•  Messer og Utstillinger 
•  Kurs og Konferanser  
•  Arrangement selskaper

Følg oss på facebook 

www.facebook.com/letohallenhotel
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Messe og utstillinger.
Arrangement. Kick-off. Event.
Messer og utstillinger
Vi arrangerer alle typer messer og utstillinger og med et samlet brutto utstillingsareal på 5 000m2 har vi
plass nok for en rekke ulike typer arrangement.

Med flere innganger på hver side, og en egen kjøreport direkte inn i hallen, er det enkelt å få alt utstyr
inn. Vi leverer også arrangement- og messeteknisk utstyr. Vi hjelper deg med å planlegge hvordan
messen eller utstillingen skal se ut og vi utarbeider alltid tegninger og skisser i samarbeid med kunden.

Dersom det er behov for ytterligere areal, eller det er ønske om  en mindre sal for å skape en mer intim
atmosfære, kan vi også tilby dette. Vi har flere ulike lokaler i tilknytning til den store messearenaen.

Arrangement/ Kick-off/ Event 
Hallen kan deles opp i mindre enheter og det vi kaller for Hall 1 egner seg godt til større banketter og
selskaper. Hall 1 er dekket inn i kongeblå teppevegger som går fra gulv til tak og sammen med spesial-
tilpassede løsninger for lys, skaper et miljø og en stemning som gjør hallen til et perfekt selskapslokale
for en stor gruppe mennesker.

Vårt kjøkken tilpasser og komponerer retter etter kundens ønske. Vi har alle rettigheter.

A l t  e r  mu l i g  i  v å re  l o k a le r  – og vi er selvfølgelig behjelpelig med alle typer underholdning og
spesialeffekter tilpasset kundens ønsker og behov. Husk at vi også har et hotell med 102 rom og over 200
senger, og moderne ny konferanseavdeling.

Velkommen til BEST WESTERN LetoHallen Hotel!

tlf 63 95 91 00
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