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Trygge konferanser hos ESS Group

Hei!

Jeg heter Anna-Carin, og jeg er kommersiell sjef hos ESS Group. Først og fremst vil jeg 
bare si TAKK for tilliten du har gitt oss – du og din bedrift betyr veldig mye for oss! Gjennom 
dette brevet vil jeg fortelle kort om de tiltakene vi har iverksatt i forbindelse med Covid-19. 

ESS Group og våre destinasjoner vil fortsette å være best på møter og konferanser.

Vi gjennomfører ekstra rengjøringstiltak, har tilgjengelig håndsprit og har særlig fokus på 
rengjøring av kontaktflater, toaletter, dørhåndtak, lysbrytere, heisknapper og nøkkelkort. I 

tillegg er naturligvis alle våre medarbeidere friske når de kommer på jobb. 

De tradisjonelle buffetene våre er byttet ut med enten bordservering eller tryggere buffeter 
uten trengsel. Vi tilbyr deg større lokaler, uten ekstra kostnad, og vi dekker på med god 
avstand både i konferanserom og restauranter. Om du ønsker et glass med bobler før 
maten, vil vi komme bort til deg med glasset. I det hele tatt vil du oppleve stor respekt 
for situasjonen, både blant gjestene våre og de som jobber her. Til tross for usikkerheten 
verden er rammet av, har vi bevart kampånden. Som gjest kan du se frem til en ærlig og 

varm velkomst. 

Spørsmål & Svar
Vi har så godt vi kan forsøkt å svare på de vanligste spørsmålene, og disse svarene er 

samlet i verdens viktigste FAQ. Kanskje vil du inkludere dette i informasjonen til gjestene 
dine? Ta gjerne kontakt om du synes noe mangler. 

Arrangementer på offentlige steder – hva gjelder? 
Norske helsemyndigheter tillater nå arrangementer på offentlig sted for inntil 200 
personer samtidig. Dette inkluderer seminarer, møter, kurs og konferanser som holdes 
på for eksempel hoteller. Deltakerne skal alltid kunne holde minst én meters avstand til 

andre som ikke tilhører samme husstand. Les mer her.

Uansett har vi alle et stort ansvar for å unngå smittespredning, så sammen med deg 
ønsker vi å planlegge gjennomføringen av arrangementet ned til minste detalj. Det gjelder 

https://fyriresort.com/faq-no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/


alt fra hvordan vi dekker på, håndterer innsjekkingen, hva slags informasjon vi kan legge 
på rommene, og hva vi kommuniserer i pausene. Vi har mange gode ideer til hvordan dette 
kan gjøres på en god og trygg måte. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson her hos oss 

for mer info. 

Takk for at du tok deg tid til å lese. Vi håper vi får muligheten til å ønske deg velkommen til 
en av våre destinasjoner.

Vennlig hilsen
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