PROFILANNONCE

EvEnt i

eventyrlige
omgivElsEr!

mødE- og sElskabslokalEr kan til tidEr lignE hinandEn
– blot ikkE i tivoli. i dEn gamlE havEs særligE univErs
blivEr EthvErt arrangEmEnt EnEståEndE.

I

Tivoli er der mange skønne steder at gå på

140 personer, hvorfra gæsterne kan over-

balloner til alle børn er underholdningen sikret

opdagelse og mærke den helt særlige Ti-

være de festlige Fredagsrock-koncerter og

resten af dagen.

voli-stemning og atmosfære. Her kan man

nyde den opløftede stemning på en dansk

lade sig inspirere af og nyde de blomstrende

sommeraften. Der opstilles gerne en velvok-

Når DET iKKE sKAl VærE OrDiNærT

bede, de betagende springvand, herlige forly-

sen grill, hvor Nimbs dygtige kokke vender

Nimb Events råder over en række elegante lo-

stelser og de mange glade gæster.

saftige bøffer til gæsterne, mens den liflige

kaler, eksempelvis det romantiske ”rotunden”

grillduft breder sig på terrassen. Det er dansk

med kapacitet til 80 personer, velegnet til

Familien Nimbs traditionsrige navn og ånd le-

sommermad, når det er bedst. Uanset lejlig-

en forretningspræsentation eller en uformel

ver videre i Tivolis gastronomiske madpalads,

heden og størrelsen på selskabet har Tivoli

reception midt på dagen, bestyrelsesmødet

der tilbyder eksklusive gourmetoplevelser

faciliteterne til at gøre dagen til noget ganske

kan afholdes i det enkelt indrettede ”Kuplen”,

og folkelig hverdagsluksus med bar, brunch,

særligt. som prikken over i’et kan det hele

med udsigt til denblomstrende Tivoli-have og

hotel og terrasse. Over alt hersker den gode

kombineres med et af de mange underhold-

med direkte adgang til Nimb Bar. møder kan

smag for gane, sind og øje. Nimb Events

ningstilbud.

ligeledes afvikles i de smukke lokaler på Nimb
Terrasse, beliggende midt i Tivoli med direkte

skaber rammen om møder, events og produktlanceringer – mulighederne er uendelige

FAmiliEDAgE

i huset Nimb. Her er mulighed for hel- og halv-

skal der kræses ekstra for medarbejderne, er

dags-møder, eller ”working dinner” bestående

det evigt populært at invitere medarbejderne

Nimb Events råder ligeledes over både en

af eftermiddagsmøde i et af Nimbs eksklusi-

og deres familier til en dejlig dag i Tivoli med

hyggelig bar i den gamle balsal med bløde

ve mødelokaler sidst på dagen, efterfulgt af

fantastiske fællesoplevelser. På en familie-

sofaarrangementer, funklende krystallysekro-

en forfriskende aperitif i baren og to retters

dag i Tivoli kan alt samles og inkluderes lige

ner og højt til loftet. Nimb Vinotek tilbyder

middag. Alle mødelokaler er naturligvis fuldt

fra entré og frokostpakke til hyggelig middag.

sommelier-betjening og et af Nordens mest

udstyret med AV udstyr og WiFi.

udsigt til Tivoli søen og Københavns rådhus.

omfattende vinkort med mere end 1.000
Dagen kan indledes med en lækker frokost

titler at vælge imellem. i vinoteket kan man

EN særlig sOmmErAFTEN

i Tivolis Akvarium i selskab med fisk, blæk-

nyde middelhavsgastronomi i rustikke ram-

Et sommerarrangement i Tivoli er noget

sprutter og hajer. Columbine eller Harlekin

mer til et godt glas vin. Nimb Vinotek er et

ganske specielt. Til firmaets sommerfest

kan komme forbi og hilse på, eller måske ras-

inspirerende sted til middage, vinsmagninger,

kan medarbejderne nyde den fantastiske ud-

mus Klump. Det er

receptioner eller til natklubstemning i de sene
aftentimer. Ud over lokalerne i Nimb Huset,

sigt over Tivoli fra toppen af Koncertsalen i
den eksklusive Balanchine lounge. i denne

endda muligt at reservere en forlystelse eks-

råder Nimb Events også over andre lokaler

ViP-lounge er der mulighed for at holde mø-

klusivt for gruppen. Tivoligarden kan bookes

i den gamle have, heriblandt H.C. Andersen

der og selskaber eller nyde en drink før og ef-

til den musikalske underholdning, eller der

slottet. Nimbs Events dyrker kærligheden til

ter koncerter i Koncertsalen eller på Plænen.

kan bookes egen underholdning på Plænen

det smukke, til detaljen, til smagen og til gæ-

loungen har en stor terrasse med plads til

eller i en af Tivolis sale. med turpas til alle og

sterne.

