
 

 

Boka ditt nästa företagsevent på Squashcenter! 

Kanske har du också upptäckt hur enklare träningsaktiviteter 
skapar tillstånd av glädje och en bra bas för goda samtal?  
Vi på Squashcenter hjälper dig att sätta ihop sociala event med 
träning och en god måltid för dina kunder eller medarbetare! 

 

Padel Vi spelar exempelvis en så kallad Americano, där man får en ny 
spelpartner i varje match och där alla kan delta oavsett nivå. Vi utser en 
slutsegrare om ni vill, och det blir helt enkelt den med flest poäng.  

Squash Vi mixar ihop er i poolspel och alla spelar efter egen förmåga. En vinnare 
utses om ni önskar ett tävlingsupplägg. Skön träningsvärk och roliga 
minnen utlovas! 

Gym Vi anpassar träning i grupp med cirkelträning som grund. Kanske ett pass 
fokuserat på rörlighetsövningar för stillasittande kroppar? 

Annan Sport Vi kan anpassa två av våra padelbanor där vi exempelvis kan spela 
volleyboll, badminton, pingis eller fotboll. Låt kreativiteten flöda! 

Föreläsning Vill du prata med dina kunder eller medarbetare eller kanske bjuda på en 
inspirerande föreläsning? Vi kan anpassa en padel- eller squaschbana till 
konferensrum med sittplatser, TV-skärmar och/eller projektor och 
ljudanläggning. 

Mat Efter träningen fyller vi på med ny bra energi. Beroende på tid på dagen 
servar vi er med god och näringsrik mat i form av frukost, lunch eller 
middag från våra utvalda samarbetspartners. 

Relax  I vår mysiga relaxavdelning kan ni koppla av i trivsam och härlig miljö. 
Med möjlighet till bubbelpool, bastubad och avkoppling i sköna sittgrupper 
där ni kan umgås, koppla av, slå på TV'n, lyssna på musik, äta något lättare 
tilltugg och dricka. 

 

Prisexempel 

Grupper om 12 personer, från 3000 kr. Grupper om 24 personer, från 6000 kr. 
Mat efter önskemål enligt offert. I priset ingår instruktör/tävlingsledare, hyra av 
racket samt bollar. 

Har ni en egen idé? 

Vill du lägga till en inspirationsföreläsning eller kanske använda våra ytor inne 
eller ute på något annat sätt? Kontakta oss så hittar vi på något kreativt 
tillsammans. 

 

 

Välkommen att kontakta mig för bokning och ytterligare information 

Julia Wiering, 0702-44 25 38, julia@squashcenter.net 


