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Der er mange gode grunde til at vælge GRUNK EVENT, som arrangør af Jeres 
næste firmafest.

Vores mangeårige erfaring og evige stræben efter den perfekte fest, gør os til det 
sikre valg, når I søger kvalitet i samtlige led. Vi er ærekære, omhyggelige, pas-
sionerede og forfængelige med alt hvad vi laver, for kun på den måde kan vi give 
vores kunder sjove, overraskende og nærværende oplevelser – hver gang!

Vi er et FULL SERVICE eventbureau, som udvikler og arrangerer skræddersyede 
og uforglemmelige firmaevents i unikke omgivelser og med det bedste af det bed-
ste indenfor mad, betjening og underholdning.
Vi tager med andre ord hånd om ALT, så I kan slappe af og bare nyde og opleve - 
sådan mener vi nemlig en rigtig fest skal være!



DE STØRSTE NAVNE
Hos GRUNK EVENT sætter vi en ære i at levere Dan-
marks bedste fester, og vi er den direkte vej til de stør-
ste navne indenfor dansk musik og underholdning uden 
fordyrende mellembureauer. I kan derfor forvente en 
kæmpe oplevelse når vi bl.a. tilbyder

Rasmus Seebach – Christopher – Ankerstjerne – Medina  
Peter AG – Rasmus Walter – Wafande – Burhan G 
Bikstok Røgsystem – Lis Sørensen – Nabiha – Infernal 
Outlandish – Anne Linnet – Klumben og Raske Penge 
Pernille Rosendahl og mange flere.

Der er med andre ord noget for enhver smag. 
Alle solister bakkes op af Danmarks bedste live-orke-
ster – de fantastiske Stagebreakers, som suppleres af 
vore Top DJ’s.

DEN BEDSTE FEST
Vi ved, at selv de mindste detaljer kan gøre en kæm-
pe forskel, når man skal sammensætte en firmafest.
Vi udvælger derfor locations med stor omhu, så vi sik-
rer, at de lever op til vores høje standard og kan levere 
på dagen!
Vi er ligeledes en stærk sparringspartner, når der skal 
findes på aktiviteter og indhold til arrangementet – og vi 
kan producere det meste In-House.

Vi har bl.a. leveret unikke events for:
Nordea – Force Technology – Ford – Netto – Olympus 
Atea – Coloplast – Red Bull - Novo Nordisk – DHL m.fl.

Læs mere om om firmafester med GRUNK EVENT på
www.grunkevent.dk



Kontakt os på  

70 220 940
mail@grunkevent.dk


