Et samarbeid
om kundepleie

Kundepleie
er det viktigste elementet
innenfor relasjonsbygging.

Golf

• Asker, Haga, Hauger, Oppegård, Moss
& Evje, Drøbak, Onsøy og Mjølkerød
med faste tagger
• Greenfee på Bogstad, Bærum, Losby,
Kragerø, Borre, Norsjø og Holtsmark
• Spill på mange baner
• Fleksibelt, variert, spennende og value
for money

Fotball

•
•
•
•
•
•

Dele en losje med andre bedrifter?
VIP – konsept
Billetter
Ikke bare fotball
Alle landskamper og cupfinaler
Reiseopplegg og billetter til Premiar
League og andre fotballigaer

Konserter
Telenor Arena
Oslo Spektrum
Oslo Konserthus
Rockefeller
Karpedammen
OverOslo
Festivaler

Opera
• Huset består ikke «bare»
av sang og musikk, men
også muligheter til
omvisning og middag.
• Dette er et
«delingskonsept» hvor du
eksempelvis kan være med
å dele et sponsorat og
samtidig få andre fordeler
som tidligere bestilling av
billetter og leie av
møterom

Kino
Lukket visning
Egen kinosal
Servering
Effektivt
Muligheter til presentasjoner

Nordmarka rundt
Strekningene Nordmarka rundt er fin togreise
på drøye 5 timer. Togreisen går langs
Gjøvikbanen forbi bystasjoner som Grefsen og
Kjelsås før vi forsvinner inn i skogen mot
Movatn og forbi Nittedal og Hakadal for vi
møter vakre jordbruksbygder på Hadeland og
kjører inn på Roa stasjon. Så går turen videre
mot Hokksund og Sørlandsbanen – videre til
Drammen og Oslo

Konferanser
Årsmøter, ansatte samlinger, rådgiversamlinger, ledermøter, jubileer,
messer, fagsamlinger, sommerfesten, julebordet osv.
Arrangement i inn og utland

Coaching/rekruttering
Coaching
• kan være nøkkelen til forbedring/utvikling av ansattes hverdagsstruktur og
arbeidsmetoder. Vi gjør lifecoaching, salgscoaching, karrierecoaching og gruppe
coaching. I arbeidsmarkedet i dag er oppsigelser, nedbemanning og sluttpakker ikke
uvanlig. Da er det en idé å kunne sparre med en coach for den det gjelder.
Rekruttering
• De riktige personene på rett plass - en avgjørende faktor for dagens bedrifter. Vi tar
ansvaret for hele rekrutteringsprosessen frem til ansettelsen.
• Onboarding etter ansettelse. Vi følger opp ledere og nyansatte og sørger for riktig
tilpassing i forhold til bedriftens behov.

Og mange
andre
muligheter –
du velger!

Verdier
KVALITET (mer enn du forventer)
KUNDENÆRHET (tillitsforhold/oppfølging/service)
KUNDEORIENTERT (fleksibelt, enkelt og fokusert)
PÅLITELIGHET (trygt)

OPPFØLGING - (tett kommunikasjon)
MANGE MULIGHETER (ett kontaktpunkt – en telefon)

Hvorfor velge oss som
eventpartner?

• Du sparer tid og
ressurser
• Du sparer kostnader
• Du får en
strukturert og
ryddig prosess
• Vi er
kundeorienterte og
kreative
• Vi jobber for deg og
er ambisiøse på dine
vegne
• Vi har kompetanse
og er fleksible

Noe av det vi
har gjort

• Artister - Foredragsholdere - Sommerselskap - Julebord Konferanser - Formel1 - Fotball i England - Ski VM i Falun
• Konserter i Operaen/Telenor Arena/Rockefeller/Konserthuset/Oslo
Spektrum osv - Top Gear i Telenor Arena
• Fotballandskamper - Oslo Sommerpark Produksjon av vimpler;
beachflagg; reklameseil – messestands osv
• DJ - Lyd og lys show - messer - Konferanser til vanns og på land Profileringstøy - Påskelunsjer • Gocart - opera - The Room Escape - Laksefiske - Lofoten/Landegode
Fyr med fisking og stamp - Rudskogen
• USA incentives reise - Konsert på Wembley - Ski VM Oslo SkiskytterVM i Oslo – Hawaiparty – Ansattereise Gdansk - Lavvo og
konkurranser - Korketrekkeren - Sykkelløp på Bjerkebanen Hesteløp på Bjerkebanen
• Hesteløp på storskjerm innendørs - Lillehammer med bob, kjelke og
airboard Lillehammer med stand og konkurranser - Quiz - Tusenfryd
- Juvklatring - Skreifiske
• Rebusløp - Kulinariske/mathallen med mat og vinkurs Tungtvannsløypa - Moskussafari - Forelesere - Togturer i Nordmarka
• Oslo Gladiators - Småflaskemuseet - Hjemmefrontmuseet .
Bunker´n (tyskernes hovedkvarter under krigen)
• Akershus Slott - Forsvarsmuseet - Konkurranser i Holmenkollen Seiling - Rib
• Barcelona – Real Madrid VIP konsept- sponsorater (Cecilia
Brækhus/Oslo Konserthus/NM friidrett)

PER BRIKT OLSEN, tidligere
kommersiell direktør, Dagbladet – nå
administrende direktør i Fagpressen.

Referanser

Vi har i løpet av de siste ti årene
benyttet oss av Spinnoff ved
flere anledninger, som leverandør til
våre arrangementer. Det har
vært alt fra mindre interne event til
store kundearrangementer.
SpinnOff med Knut Aga i spissen er en dyktig leverandør for oss.
Fra startgropen til arrangementet er over, viser han gang på gang at
han leverer. Det er en trygghet når man arrangerer. SpinnOff er en
kreativ samarbeidspartner og kommer opp med gode løsninger til
sted og gjennomføring. Det er gøy å samarbeide med dem.

Referanser

Jeg har i en årrekke benyttet SpinnOff AS Tommy A. Kallasten Line Of Business Manager
Norway
• Som tidligere salgssjef i Konica Minolta hadde vi «frihet» til å bruke
de samarbeidspartner som best mulig kunne ivareta den enkeltes
behov i det lokale miljøet – der vi hadde våre avdelingskontorer.
I den sammenheng kom jeg i kontakt med Knut Aga, og SpinnOff. Det
ble raskt bekreftet det andre Konica Minolta Kontorer også hadde
opplevd, at dette er en ekstremt solid, trygg og pliktoppfyllende
leverandør. Det var ALDRI noe mangler og i all den stund vi ønsker det
«lille ekstra» så ble det alltid løst etter «beste evne» og har pr. dags
dato ikke opplevd at våre behov ikke ble ivaretatt.
• Som nyansatt Business Manager i Staples Konsernet så har jeg i den
sammenheng også benyttet meg av SpinnOff sine tjenester – og denne
gang som tidligere så var alt 100% etter «planen» og helt i tråd med
hva som ble
avtalt. Dette være seg innhold i tjenestene så fremt som riktig beløp på
faktura. Jeg kan på det varmeste anbefale SpinnOff – og vi i Staples
kommer til å
benytte deres tjenester i tiden fremover når vi har våre
arrangementer.

Service til
fingerspissene

Noen av våre kunder

