
INNAN BOKNING
LADAN - LÅNGÄNGENS GÅRD



Vad ni får om ni väljer Ladan för Ert event

SNABBFAKTA

- MAX 108 SITTANDE                         - MAX 150 ST I LOKALEN

- MAJ-SEPTEMBER                             - GÄSTER TILL KL 03.00

- EGEN/VÅR MAT                                - EGEN DRYCK

- LANTLIG IDYLL                               - 15 MIN TILL CITY

Vi har skapat Sveriges mest lättillgängliga produkt för alla typer av
event oavsett budget. Kunden ska vara den som bestämmer hur eventet ska se ut och inte vi.

Ni betalar endast för det ni behöver och kan bestämma Er senast 3 veckor innan  .

Ladan är från 1770 och Långängens Gård ligger vackert och isolerat i ett naturreservat på Lidingö endast 15 minuter från
Stockholm City. Vill ni sedan anlita oss för mat och andra tjänster, så tycker vi att ni

ska läsa våra recensioner. Våra kunder är de bästa säljarna och ni kan även jämföra oss med över 1000 andra festlokaler på
venuu.se.

Tar ni allting från oss så bjuder vi på koordinering från Rental Stories helt kostnadsfritt (värde 12 995:-) och vår policy är att ni ska
kunna  komma till Er fest som gäster.



Långängens gård restaurang och event AB
Det ska vara enkelt att boka

Enkel och trygg bokning
Oavsett lokal, tillfälle och vad ni vill göra så är Långängens gård

restaurang och event AB Er självklara partner.
Vi har skapat en unik produkt där ni som kund ska känna Er så

trygga med att boka som möjligt. 

FLEXIBILITET
Vi har skapat Sveriges mest flexibla produkt! 

Vid bokningstillfället är ni inte bundna till att köpa några
produkter, eller tjänster från oss.  Ni bestämmer senast 3

veckor innan eventet vad ni vill ha och inte vill ha.

Ni behöver alltså inte beställa t.ex. mat, personal, eller
någonting annat från oss. Om vi sedan får den stora äran att

leverera det åt Er så blir vi väldigt glada, men det är
fortfarande Ert val.

Om ni väljer att ta allting ifrån oss så har ni valt det för att det
är det bästa valet för Er. Det tycker vi är mycket bättre.

Ni ska inte fråga oss vad ni får göra. 
Ni ska ställa Er själva frågan: Vad vill vi göra?

GARANTIER - VÅR POLICY FÖR SUPERNÖJDA KUNDER
Om ni låter oss göra hela Ert event så bjuder vi Er på

komplett eventkoordinering.
Vi gör det är för att vi då vet vi att ni kommer bli nöjda! Nej,

mer än nöjda faktisk om man ska tro våra kunder.

Ni får då så mycket tid som ni känner att ni behöver för att
kunna komma till Ert event som gäster, samt att vi garanterar
ett bra event från vår sida. Vi kallar det för vår eventgaranti.

Om ni inte är nöjda så kommer vi att kompensera Er tills ni
blir det!


