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TEATER/REVY ETC.  
 

              
             
   

NOEN REFERANSER: 
OMNICOM MEDIEGROUP – BISNODE 
– DELLEMC – SANTANDER 
CONSUMER BANK - TINE – CGI – 
STAPLES CONNECT – VG – 
PROTECTOR – LOWELL – NORGES 
FOTBALLFORBUND – 
INGENIØRCOMPAGNIET - 

VIL DU VÆRE MED   
Vår visjon 
"Kommunikasjon gjennom opplevelser"  

 
Vår forretningsidé 
SpinnOff™ skal gi næringslivet et variabelt og fleksibelt kundepleie -
program etter kundenes behov, som over tid skal bygge sterke 
relasjoner mellom partene. 

Skreddersydd  
I nært samarbeid med deg utvikler vi ditt eget kundepleieprogram, 
skreddersydd for dine behov og ønsker. SpinnOff™ setter fokus på:  

•  INNHOLD 

•  KVALITET 

•  KOSTNADER 

Erfaringen viser at det enkle ofte er det beste og mest effektive. 
SpinnOff™ sørger for høy kvalitet og prikkfri gjennomføring.  
Det trenger heller ikke være middag hver gang - enklere opplegg med 
fingermat à la tapas, taco, sushi, kanapéer etc. kan i mange tilfeller 
være en vel så god løsning.  

Ett kontaktpunkt 
Hos SpinnOff™ blir alt lagt til rette for at du skal utvikle relasjoner med 
kundene. Ett kontaktpunkt gjør din jobb enklere. 
Vår rolle er å delta som diskusjonspartner og rådgiver, ta oss av det 
praktiske og administrative, og derved avlaste deg som leder.  

Fleksibelt 
SpinnOff™- konseptene er fleksible og kan enkelt endres om nødvendig. 
Også bespisningen kan variere fra gang til gang. 

Overraskende 
Det er gjerne det lille ekstra - prikken over i en - som gjør at ett 
kundearrangement huskes lengre enn andre. Vi sørger alltid for å ha en 
liten overraskelse i arrangementet. Det gir deg og kundene dine 
opplevelsen av å få noe mer enn forventet.  

Kommunikasjon 
SpinnOff™ sender jevnlig ut informasjon på mail om hva som kommer 
av konserter og arrangement i Norge 

Du trenger bare velge blant alle mulighetene.  

Verdinettverk 
SpinnOff™ har en - to samlinger i året for å utvikle partnersamarbeid og 
forretningsmessig nytte av hverandre. Dette betyr i praksis utvikling av 

et nettverk som gir spinnoff-effekter både på forretningsmessig og 
sosialt plan.  
 

 
Tlf. 90 85 66 01 – knut@spinnoff.no – org.nr.  
 
 

mailto:knut@spinnoff.no


 

 
 

 
  
MANGE MULIGHETER: 

KURS – KONFERANSER – SEILING  
– CURLING - SOMMERFEST – RIB - 

JULEBORD – SKISKYTING – FISKE - 

PROFILERINGSTØY - GOLFUTSTYR -
HELIKOPTERTUR – FORELESERE – 

JUBILEER – LEDERCOACHING – 
REKRUTTERING – GRUPPECOACHING 

- KARRIEREUTVIKLING – GOLF – 
FOTBALL – FESTIVALER – QUIZ - 

KONSERTER – MARKEDSPLANER -  

INCENTIVES – REISER - ISHOCKEY 

KONSEPTER  
”daglig kundepleie” 

 

GOLFPOOLEN 

Fleksibelt - du får tilgang til en rekke baner 
Hvis du ønsker å velge mellom flere baner gjennom sesongen, og 
samtidig ha rettigheter til å bestille tidligere teeoff, vil SpinnOff ™ være 
en verdifull samarbeidspartner. I dag har vi samarbeid med følgende 
golfbaner Drøbak, Asker, Mjølkerød, Onsøy, Haga, og Evje golfbaner 
med faste bagtager som kan benyttes "fritt" av "medlemmer" – etter 
individuelle avtaler. Greenfee på de fleste banene. 
 

OPERAPOOLEN 

Den nye Operaen blir kanskje den” hotteste” kundepleien i de neste 
årene.” Alle” ønsker å både” se og høre” bygget. I poolen får du 
anledning til å bestille billetter, restaurant, bord i pausen.  
Du får tett oppfølging av SpinnOff med program og oppdateringer av 
forestillinger som kommer. Og ikke minst bidrar SpinnOff med billetter til 
premierene. Dette er en stilig, annerledes og spennende kundepleie. 
 

FOTBALLPOOLEN 
SpinnOff™ - konseptet i fotball inneholder de” viktigste” kampene. 
Konseptet består av mat og drikke, innslag av kjente trenere eller 
journalister, konkurranser, flotte premier, busstransport til og fra 
Ullevaal.  
 

KONSERTER/TEATER  
Om dere ønsker en tur på konserter – enten det er Oslo Spektrum, 
Konserthuset, Valle Hovin, Rockefeller, Telenor Arena eller annet – så 
ordner SpinnOff et komplett opplegg, Transporter om ønskelig – 
bespisning og drikke på den restauranten du vil – billetter – CD av 
artisten og av og til en musikkspesialist som forteller litt om artisten.  
 

KINO - EN ANNERLEDES KUNDEPLEIE 

Kinobilletter er perfekt kundepleie. Eller for den saks skyld – en hyggelig 
påskjønnelse til en ansatt. 
Dette er effektiv kundepleie (kunden bruker lite tid); det er variabelt 
(thriller/kjærlighet/familie/drama etc.) og det er uformelt (enkel mat i 
forkant). Men det viktigste – dere bygger relasjoner. 

 

 nå  
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 eventer 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. 
 
Per Brikt Olsen, kommersiell direktør 

 

                                                                              
"EMC har benyttet SpinnOff som eventpartner i mange år, og vi er alltid 
like fornøyde!  Overlater man et arrangement til SpinnOff, kan man 
være trygg på at alt er i de beste hender hos en profesjonell partner 
med massevis av erfaring.  Anbefales på det aller, aller varmeste!" 
 
Mona Hov, tidligere EMC – nå Aleris Helse AS 

http://www.spinnoff.no/module_info/index.php?level=2&xid=40
http://www.spinnoff.no/module_info/index.php?level=2&xid=40
http://www.spinnoff.no/module_info/index.php?level=2&xid=43
http://www.spinnoff.no/module_info/index.php?level=2&xid=43


 

 
 
 

 

 
 

 
 

NOEN KORTREISTE 
KONFERANSESTEDER  
1 – 1 ½ time fra Oslo 
Thorbjørnrud Hotel; Kringler 
gjestegård; Granavolden 
Gjæstgiveri; Smedstad Gård; 
Holmsbu Spa; Refsnes Gods; 
Kjærnes Gård; Laholmen Hotel 
(Sverige); Nedre Tanum gård; 
Felix Konferansesenter; Høyres 
Hus; Rømskog Spa & Resort; 
Hankø Fjordhotel; Sem 
Gjestegård; Klækken Hotell; 
Lygnasæter Hotel; Braastad 
Gård; Hadeland Gjestegård; 
Sundvolden Hotel; Sanner 
Hotel; Randsvangen Hotel; 
Drengsrud Herregård; 
Sundbytunet; Cornelius; 
Radisson Blu Gardermoen, 
Radisson, Oslo Plaza Hotel, KS 
Agenda, Klubb Ullevaal, Støtvig 
Hotel 
 

 
KONFERANSER – 
FOREDRAGSHOLDERE –
BILLETTER - KICKOFF 
 

KONFERANSER                                                 
SpinnOff kan hjelpe deg med  

- planlegging 
- prosjektledelse 

- logistikk 
- økonomistyring.  

 
I tillegg har vi kongressmateriell som notatblokker, mapper, 

penner etc. 

 
Og trenger du ID – merking så har vi nært samarbeid med 

bedrifter som lager billettarmbånd, navneskilt og drikkebonger. 
 

Vi gjennomfører arrangementet fra A - Å 

 
 - Kvalitetssikring av lokaler og «konferansearena» 

 - Organisering av opphold og servering 
 - Planlegging og samkjøring av transporter 

 - Foredragsholdere, konferansier, artister 

 - AV-produksjon, lyd, og lyssetting 
 - Oppfølging 

 - Evaluering 
 

Du kan vie full oppmerksomhet til egne forberedelser og til dine 

kunder – vi tar oss av resten. 

Nye steder og muligheter 

Ta kontakt så får du endel forslag som er spennende. Det finnes 

mange muligheter innen et par timers kjøretur fra Oslo. 
 

Strøartikler og gaver                                                       
Kunne det passe med ekstra profilering av virksomheten eller 

arrangementet? Eller hva med en liten gave til deltakerne, med 
eller uten firmaprofilering? 

 

Artister 
Trenger du artister til underholdning? Enten det er sangere, 

tryllekunstnere, hypnotisør, sjonglører, komikere - osv 
 

Mulighetene er mange - ta kontakt – så hjelper vi deg. 
 

TILGANG PÅ BILLETTER 
Har dere en kulturgruppe i bedriften som ønsker billetter til 
Operaen før alle andre? Eller skal dere på et julebord og ønsker 

billetter til et teater, til operaen eller annet – ta kontakt så prøver 

vi å hjelpe dere. 

 
 
 
 

http://www.kp.no/www/Tjenester/Konferansemateriell/Str%C3%B8artikler+og+gaver.9UFRfY0v.ips


 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOREDRAGSHOLDERE – her er noen og har du 
spesielle ønsker – så hjelper vi deg! 
 
ØKONOMI 
Øystein Dørum 
Harald Magnus Andreassen 
Arne Jon Isachsen 
 
NORGE OG VERDEN 
Kristin Clemet 
Marie Simonsen 
Eva Joly 
 
KONFERANSIER 
Are Kalvø 
Trond Espen Seim 
 
UNDERHOLDNING & MOTIVASJON 
Jan Robert Henriksen (buktaler) 
Dag Erik Pedersen 
Øyvind Hammer  
 
STRATEGI OG SAMHANDLING 
Johan Kaggestad 
Jacob Lund 
 
AVGANGSORDNINGER & PENSJONER 
Alexandra Plahte 
 
KUNSTIG INTELLIGENS OG NY TEKNOLOGI 

Jan Sollid Storehaug 
 
 

INTERNE KICKOFF 
Trenger du nye ideer til ditt interne KICKOFF? Et rebusløp med 

praktiske oppgaver, lek og moro. Eller kanskje bare en gøyal 
QUIZ på en pub vi leier?  

 

 

http://www.kp.no/www/Tjenester/Konferanseadministrasjon/P%C3%A5meldingsoppdrag.9UFRfWX_.ips
http://www.kp.no/www/Tjenester/Konferanseadministrasjon/P%C3%A5meldingsoppdrag.9UFRfWX_.ips

