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1.  Bokningskostnad 

* Bokningskostnaden på 5000kr ska vara inbetalt 14 dagar efter påskrivet avtal. 

  

2. Upptaktsmöte 

Efter sommaren när ni startat ert sista gymnasieår, träffar vi er för ett upptaktsmöte.  

Tillsammans kommer vi lägga upp en försäljningsplan. Ni kommer att få en budgetmall av oss som ni 

fyller i under försäljningsperioden. Detta verktyg ger er en god översikt över biljettförsäljningen och 

inbetalningar. Ni får middagslistan utmailat till er under detta möte.  

 

3. Studentflak  

* Har ni inte bokat ert studentflak kan ni även här göra det! 

Storlekar på bilar, ljud och priser finner ni på vår hemsida. www.studentfabriken.se 

För att boka studentflak behöver ni boka in ett möte med oss. 

Tänk på att studentflaken snabbt blir slutsålda och pris kan variera beroende på tillgänglighet. 

 

4. Middagsbiljetter  

Kom ihåg att middagsbiljetten inte är en fysisk biljett, utan en middagslista.  

I väntan på att få era eftersläppsbiljetter från oss ska ni fokusera er på att sälja era middagsbiljetter. 

Middagsbiljetten gäller tiderna 19.00-03.00. (Hela kvällen från middag till stängning) 

Det ingår 3 rätters + 2 enhet dryck och man får stanna kvar på eftersläppet utan eftersläppsbiljett.    

Varje person som köpt en middagsbiljett skrivs upp på middagslistan med för & efternamn, kryssa i de 

personer som är minderråriga och de personer som har eventuella allergiger/specialkost (titta noga 

på middagsmallen som ni får utmailat med middagslistan). 

 

* Middagsbiljetterna skall vara betalda till oss senast 60 dagar innan evenemanget. 

* Middagslistan ska skickas in till oss 30 dagar innan evenemanget. 

 

5. Eftersläppsbiljetter  

När era biljetter är klara på tryckeriet så kallar vi till ett möte där vi kontrollräknar alla biljetterna 

tillsammans. Eftersläppsbiljetten gäller mellan 22.00-03.00. 

* Eftersläppsbiljetterna skall vara betalda till oss senast 60 dagar innan evenemanget. 

 

6. Musik  

Om ni vill att DJn ska spela musik som klassen önskat har ni möjlighet att skapa en spotifylista. 

DJn mixar ihop era låtar med sin egen musik som följer den stilen som ni önskat. 

* Denna lista ska också mailas in till oss senast 30 dagar innan studentskivan som en direktlänk. Får vi 

inte in spellistan i tid så kommer DJn inte kunna använda sig av den. Skicka listan till: 

info@studentfabriken.se 

 

 

http://www.studentfabriken.se/

