
HAR I STYR PÅ RAMMERNE 
TIL FOLKEMØDET 2023?



MANGLER I EN ATTRAKTIV LOCATION 
ELLER DE RIGTIGE LOKALER TIL JERES 
ARRANGEMENT PÅ FOLKEMØDET 2023?
Willmore og Sand Kirk har etableret en ny fælles base på Folkemøde 2023, 
som I kan få del i.

VÆRFTET SANDVIG ER IDEELT TIL 
• Målrettede rundbordsamtaler med  

interessenter
• Netværksarrangementer for jeres  

samarbejdspartnere
• Private møder
• Eksklusive seminarer 
• Samle jeres bestyrelse,  

forretningsudvalg, partnere, etc.
• En middag for udvalgte kunder, etc.

LOKALERNE
• Stueetage, stort lokale, ca. 20 pers.
• 1. sal, lille lokale, ca. 10 pers.
• Stueetage + udendørs arealer, ca. 40 

pers.

Knap 1,5 km fra folkemødepladsen i 
Sandvig har vi booket Værftet Sandvig. 
Et tidligere bådværft, som de senere 

år har været restaurant, men netop er blevet 
restaureret til kursus-, netværk- og eventfa-
ciliteter.

Værftet har to !otte konference/møde-
lokaler, 16 sovepladser og et attraktivt 
udendørs areal. Værftet er privat, diskret  
og eksklusivt, og perfekt til møder, netværk 
og sociale arrangementer. 

I kan leje Værftet under folkemødet, og 
her kan vi hjælpe jer med alle facetter af 
jeres arrangement. Vi er erfarne folkemø-
dearrangører og facilitatorer og har i øvrigt 
tilknyttet en dygtig kok. 



VI SØRGER FOR
• Alt det praktiske.
• Basal forplejning. 
• Kaffe, vand, snacks, kage etc. 

Vi kan også stå for dele af, eller hele jeres 
arrangement. Så efter aftale kan vi desuden 
sørge for:

Frokost eller middag efter ønske ved tidl. 
michelin kokke
• Booking af oplægsholdere
• Facilitering og moderering af  

arrangement
• Booking af gæster til netværk
• Anden rådgivning 

SOVEPLADSER
Værftet råder desuden over 16 sovepladser, 
der kan bookes onsdag til søndag. Som 
udgangspunkt kun til organisationer der har 
booking på event faciliteter.

BOOKING
Vi opererer som udgangspunkt med "re 
timeslots hver dag, men det er til for-
handling. Lokaler kan bookes fra onsdag  
til lørdag:

• Formiddag    9.30 - 11.30
• Middag  12.00 - 14.00
• Eftermiddag  14.30 - 16.40
• Aften  17.30 - 21.30

PRISER OG SPØRGSMÅL
Kontakt Jakob Sand Kirk 
(61551577, jakob@sandkirk)  
eller Magnus Klarskov  
(magnus@willmore.dk)


