
En rækkE fantastiskE 
locations:

For en fremragende iscenesættelse af dit Event med 
Hamburg individuell, har vi allerede sammensat 
et udkast af spændende programmer, som omfatter et 
udvalg af ekstraordinære placeringer/locations: I det 
grønne, på og omkring vandet, en større eller mindre 
kongres, - og små sjældenheder, såsom:
 
S Champagne-middag under funklende lysekroner
S Brygge øl i et trendy privat bryggeri
S Gallamiddag under et stort historisk skib i det 
 største maritime museum i verden
S Ledertræning med heste på gården
S Den gamle bydel i Lübeck
S Køkkenfest med stjernekok
S Etikette seminar i smuk gammel Jugendstilvilla
S Gamle bilers verden (inkl. digitaler Carrerabahn)
S Stor Julemiddag iscenesat på en fancy club eller et 
 spillested 
S Nyd en fremragende bar eller restaurant

Hamburg individuell arrangere det perfekte 
design og den mest fantastiske placering for dig.  
Mød den danske Konsul i Hamburg , og bliv endnu 
klogere på Hamburg.

Gør dit arrangement til en unik oplevelse. Hamburg 
individuell sørger for den kulinariske mangfoldighed, 
varieret og atmosfæriske underholdning samt det nød-
vendige teknologi og smukke dekorationer. Selvfølgelig 
anbefaler vi også hoteller, der er traditionelt, design-orien-
terede eller luxurios - udstyret efter din smag.

Vi vil glæde os til, at designe en mindeværdig begivenhed 
for dig og dine kunder - eller dine medarbejdere og
implementere med lidenskab !

Ihre

Hamburg individuell
Barbara Wilcke-schröder
Goernestraße 6, 20249 Hamburg
Barbara Wilcke-schröder
Mobil: + 49 174 527 08 95
sofie theresa lysgaard 
Mobil: + 49 151 19 66 60 56
info@hamburgindividuell.com
www.hamburgindividuell.com

HamBurg individuEll
Oplev Elbenmetropolen helt eksklusivt!

‚Det kunne hænde, at du vil komme til at
fortryde det i himlen ikke at have kendt

Hamburg.‘

(Georg Christoph Lichtenberg)
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skræddErsyEt arrangEmEntEr mEd
lidEnskaB

Fuld af entusiasme og kreativitet, arrangerer Hamburg 
individuell, Jeres arrangement til både virksomheder og 
kunder:

S Nationale og internationale møder 
S Kunde-og Medarbejder-Meetings/Motivation
S Incitamenter , kundearrangementer
S Produktlanceringer , Jubilæer, Gala
S Lederuddannelse, Teambuilding  
S Højtider og Fødselsdage
S Public Relations
 

Tidligere arrangementer, vi har udført med stor succes - 
både til små og størrer selskaber:

S 100 års jubilæum for Hamburg gruppe (1.400 gæster)
S Nation Middag : Rowing World Cup for gæster fra 
 40 nationer (300 gæster)
S International Executive Møder af energi gruppen 
 (80 gæster)
S Åbningsceremonien af det nye hovedkvarter for et 
 medieselskab (400 gæster)
S Management Team Building for et schweizisk
 medicinalfirma (30 gæster)
S Eksklusiv skræddersyet dag og weekend program (8 gæster)

unikkE HamBurg progr ammEr

For at afrunde dit arrangement i Hamburg, byder vi på 
et varieret program:

S Hafencity med Elbe Philharmonic Hall
S Klatring i det historiske pakhus distrikt
S Kunsten bag lukkede døre
S Mød den danske Konsul i Hamburg, og bliv endnu 
 klogere på Hamburg.
S Gourmet eller vinsmagning tour
S Masterne fra de traditionelle tre -master 
 „ Rickmer Rickmers „
S Teambuilding i roning, træning med verdensmestre 
 ved Alster-søen
S Ishockey og håndbold træning, mød landsholdspille-
 rene fra Danmark og Tyskalnd 
S Møder med internationale aktører / fagfolk
S Individuelle bådture på Alsteren
S Udforskninger af mysterier i forskellige dele af byen
S Private shopping 
S Top sightseeing med guide 
S De forskellige facetter af ST. Pauli (kultur, natteliv ..)
S På opdagelse i Container terminalen 
S ‚Once a Captain‘ Største skib simuleringssystem
S Udflugter i området Hamburg (For eksempel, Lübeck,
 Lüneburg , Altes Land)
S Kultur program - concerts, musicals, ballet, fine arts, 
 galleries osv.

HamBurg individuEll – 
din EksklusivE  EvEnt agEncy / 
spEcialist  i HamBurg

Til krævende virksomheder og enkeltpersoner tilbyder 
Hamburg individuell, skræddersyet og uforglemme-
lige events til alle vores nationale og internationale kunder. 
Vi tilpasser begiven  heder og de sociale programmer til dig 
eller din virksomhed. 

Hamburg er med sine 1,7 million indbyggere den anden 
største by i Tyskland, og er på top 10 over de meste elsk-
værdige byen i europa. Ydermere:  

S Hamburg er kåret i 2011 som ‚Grønneste by Europa‘
S Hamburg er efter New York og London den trejde 
 største mucial by i verden.
S Hamburg er den rigeste by i Europa 
S Hamburg er nummer to i verden med mere end 90 konsulater
S Hafencity er den største byggeplads i Europa
S Hamburg er efter Berlin den anden største gourmet by i 
 Tyskland ( Michelin, Gault Millau)

Ejer, Barbara Wilcke-Schröder har i mere end 15 år udfor-
sket Hamburg, opdaget over 400 steder/locations, har en 
omfattende marketings knowhow, og mange års erfaring 
i forvaltningen af nationale og internationale selskaber. 
Hamburg individuell har mange gode kontakter, og 
samarbejder med professionelle, og har mangeårige samar-
bejdspartner overalt i Tyskland. 


