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Fredagsbar-boxen indeholder:
2 stk. drinks
1 stk. glas med gravering
1 stk. raflebæger med gravering
1 stk. raflemåtte med gravering
3 stk. terninger
2 pk. Long Chips
1 sæt Meyer-regler
1 stk. æske med gravering
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Vælg mellem:
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2 stk.
Amigos 33cl

Fornavn

Mexicansk øl
med Tequila og lime
Vol. 4,6%

DIT
LOGO

FORNAVN

2 stk.
Sloanes
Gin&Tonic 25cl

DIT
LOGO

Noget af den
bedste GT´er
du kan tænke dig
Vol. 10%
2 stk.
Søbogaard
Jordbær/
Hyldeblomst
saft 25cl

Billedet illustrerer ikke nødvendigvis indholdet i boxen

Powered by:

Frisk og lækker
Alkoholfri
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Ligesom mange andre, arbejder vi on/off hjemmefra.
Og ligesom alle I andre, håber vi naturligvis også at
vi synger på sidste vers af denne omfattende pandemi.
Mens vi venter på mere frihed, har vi tænkt over hvordan
man kan slå et slag for at bevare følelsen af nærvær til
ens kollegaer og arbejdsplads, trods distancen.
Meyers Fredagsbar er en af de aktiviteter vi kan gøre
sammen hver for sig.
Meyers Fredagsbar er et godt bidrag til fællesskabsfølelsen.

Giv medarbejderne opmærksomhed og et break med Meyers Fredagsbar.
Meyers Fredagsbar er et samlet sæt, hvor medarbejdere, samhandelspartnere og alle andre du holder af, kan mødes virtuelt og have det sjovt.
Her er hvad du gør:

1) Bestil det antal Meyers Fredagsbarsæt du ønsker (min. 10 sæt).
2) Vælg indholdet. (Vælg mellem øl, Gin/tonic og saft)
3) Mail en liste med navnene på dem der skal modtage det, samt
det logo du ønsker graveret.
4) Mail en liste med navn, adresse samt evt. mailadresse/
telefonnummer på dem som skal have Meyers Fredagsbarsæt
sendt hjem til privatadressen. Resten leveres til din firmaadresse
for udlevering.
5) Hook op på en fælles mødeportal på et fastsat tidspunkt.
6) Sørg for at have drinks, glas og raflebæger klar.
7) Spil Meyer, skål og grin sammen.

Efterfølgende har alle et minde om dagen, med deres eget navn og
firmalogo på glas og raflebæger, som kan tages frem igen en anden
gang, blot ved at supplere med egne drikkevarer. Når I så mødes igen
IRL til fælles hygge, kan I medbringe jeres Fredagsbarsæt og fortsætte
festen!

Det hele bliver sendt til døren!
Det bliver så sjovt !
God fornøjelse.
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Fredagsbar-boxen indeholder:
2 stk. drinks
1 stk. glas med gravering
1 stk. raflebæger med gravering
1 stk. raflemåtte med gravering
3 stk. terninger
2 pk . Long Chips
1 sæt Meyer-regler
1 stk. æske med gravering

Vælg mellem:
2 stk.
Amigos 33cl
Mexicansk øl
med Tequila og lime
Vol. 4,6%

2 stk.
Sloanes
Gin&Tonic 25cl
Noget af den
bedste GT´er
du kan tænke dig
Vol. 10%

2 stk.
Søbogaard
Jordbær/
Hyldeblomst
saft 25cl
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