
Festguide
Så planerar du årets fest

Save the date
Det första du bör göra är att välja datum och be dina gäster att reservera det.  
Särskilt om det är en större fest som kräver att en del gäster behöver resa långt. 
Skicka ut en save the date och följ upp med en mer informativ inbjudan senare.

1.

Boka lokal och tid
När du bokar lokal behöver du veta ungefär hur många gäster du vill ha plats 
till och vilken typ av firande du förväntar dig. Börja fundera över vad du vill 
bjuda på under firandet. Om du vill skapa ett mingel med snittar, en finstämd 
femrättersmeny eller något helt  
annat. Detaljerna kring din fest 
kommer att växa fram härifrån.  
Du kan ta hjälp av vår checklista 
nedan eller diskutera med oss 
direkt. Utifrån vår erfarenhet har 
en kombination av checklista och 
diskussion ofta visat sig vara en  
bra väg att gå.

2.

Skicka inbjudan
I inbjudan ger du mer information om vad din gäst 
är bjuden till. Här berättar du vad och vem som 
kommer att firas, på vilken plats och vid vilken tid. 
Om firandet är uppdelat på olika platser och tider 
under dagen bör alla finnas med i inbjudan. Uppgift 
om klädsel och möjlighet till transport och logi bör 
också inkluderas. Be dina gäster meddela special-
kost och glöm inte datum för att lämna besked och 
till vem din gäst ska höra av sig.

3.

4. Planera din fest
Vad är viktigt för dig? Ta hjälp av vår checklista när du 
planerar så missar du inget praktiskt och har hunnit 
tänka igenom firandet innan du sätter alla detaljer. Du 
kan också ringa oss direkt så går vi igenom listan och 
planeringen med dig.

Praktisk 
checklista 
på nästa 

sida



Checklista  
för din fest

Ta hjälp av en vän
Invig en eller ett par nära vänner i dina festplaner. Berätta vad 
som kommer att hända under firandet och var toaletter och 
entréer finns. Vi är på plats och guidar er under hela festen, men 
för ditt lugn kan det vara skönt att veta att fler än du har koll. Det 
här är din fest lika mycket som dina gästers. Invig ett par vänner 
så kan du lättare släppa värdansvaret och njuta av kvällen.

5.

Dekoration: hur vill du att din fest ska se 
ut? Vi hjälper dig gärna med blommor,  
belysning och detaljer.

Musik & ljud: om någon vill hålla tal eller 
stämma upp till sång kompletterar vi med 
mikrofon.

Bordsplacering: vill du ha bordsplacering? 
Vi ger gärna olika förslag på upplägg.

Välkomstdrink: bubbel, sangria, exklusiva 
cocktails eller något helt annat? Vi komplet-
terar alltid med alkoholfria alternativ.

Kanapéer: om du tänker dig ett längre 
mingel för att starta upp kvällen ger vi gärna 
förslag på tilltugg.

Typ av mat: hämta-själv-buffé, buffé på 
bordet eller bordsservering? Kolla upp  
dina gästers allergier och önskemål om  
specialkost.

Tid för middag: vi hjälper dig att sätta  
en smidig tidsplanering utifrån dina prefe-
renser.

Bar: vill du att dina gäster ska kunna ta del 
av vår bar efter middagen?

Vickning: framåt småtimmarna kan det 
vara en bra idé att bjuda på något enklare att 
äta. 

Logi: hur många av dina gäster behöver 
övernatta? Förboka åt dina gäster eller låt 
dem boka sitt rum själv. Frukost ingår alltid.


