
GLÖD PÅ SCANDINAVIUM 
På Glöd Kök & Bar kan ni ladda upp med väl-
lagad mat i en skön, avslappnad miljö innan 
matchen eller konserten – tillsammans med 
kunder eller kollegor. Glöd kommer garanterat 
vara lika magiskt som våra evenemang. Det är 
helt enkelt här ni börjar om ni vill maxa upple-
velsen på Scandinavium. 

GE KICKOFFEN LITE MER GLÖD
Glöd Kök & Bar är mycket mer än en restau-
rang, det är också den perfekta lokalen för 
kickoffer och kundevenemang. Dagar då vi 
inte har evenemang på Scandinavium kan 

man hyra hela, eller delar av Glöd. Här kan 
ni teambuilda, oavsett om ni är 40 eller 300 
spelare i laget. Ni kan dessutom använda 
Scandinaviums entré för mingel och garderob.

Nu höjer vi tempen inne i Scandinavium med ett nytt restaurangkoncept, 
Glöd Kök & Bar. Ett helt våningsplan byggs om till en stor modern restaurang 
med fler möjligheter för ett lyckat företagsevent. 

HÖJ TEMPEN PÅ ERT  
FÖRETAGSEVENEMANG
– BOKA SCANDINAVIUM

GLÖD KÖK & BAR

√ Total kapacitet för 700 personer.

√ Anpassningsbar lokal som kan förvandlas  
 till fyra separata rum.

√ Två konferensrum som rymmer 50 personer varje.

√ Två större lokaler med plats för 300 personer i varje.

Ledorden för Glöd Kök & Bar  
är folkligt och inbjudande med  

en modern internationell prägel.
THOMAS JONSSON, KÖKSCHEF



HYR HELA SCANDINAVIUM
Är Glöd för litet för er? Hyr hela Scandinavium! 
Precis som med restaurangen kan ni hyra hela 
eller delar av arenarummet dagar vi inte anord-
nar matcher, konserter eller andra evenemang. 
Storslaget och svårslaget!

Boka Scandinavium för er nästa:

HÖR AV DIG! 
Du är mer än välkommen med din förfrågan. Har du frågor eller vill bolla 
idéer om hur Glöd eller arenarummet i Scandinavium kan anpassas efter 
just era behov, tveka inte att höra av dig. Bara slå en signal eller maila 
oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Johan Nyth Säljare
johan.nyth@gotevent.se | 031 -368 44 95

Patrik Fredriksson Sälj- & sponsorchef
patrik.fredriksson@gotevent.se | 031 -368 44 88

Mer information och inspiration hittar du på gotevent.se/foretag

HISTORISKA HÄNDELSER

√ Scandinavium ritades av arkitekt Poul Hultberg och stod  
 klar 1971.

√ 1991 byggdes arenan ut.

√ 2017 genomförs en ombyggnad av arenan med bl a en ny  
 fräsch entré och ny restaurang för 700 gäster.

SCANDINAVIUMS SNABBA FAKTA

√ Upp till 12 000 åskådare ryms på läktaren.

√ Arenagolvet rymmer ca 2 000 sittande matgäster inkl en  
 scen vilket gör lokalen till en av de största i Göteborg.

√ Du kan boka hela eller delar av Scandinavium. 

√ Företag kan hyra en loge för fyra, sex eller åtta personer.

√ Det finns många möjligheter att synas på arenan.

√ På Scandinavium hålls evenemang i världsklass – hockey,  
 hästar, konserter och musikaler.

√  Personalfest

√  Kick off

√  Julfest

√  Lansering

√  Utställning

√  Kundaktivitet

Vi hjälper till och skräddarsyr 

ert event efter era önskemål.


