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– När måltider ska serveras och hur länge fikat ska stå framme styrs
helt och hållet av konferensgästen. Gruppen disponerar fritt gårdens
samtliga utrymmen, berättar Louise. Det går att dela upp sig i grupper
om tre personer där alla dessa smågrupper kan hitta sina egna avskiljda mötesplatser. Det märks att MiLgårdarna designats för konferens.
Inget annat.

Matupplevelser och hemkänsla
MiLgårdarnas värdar har ansvar för sin grupp på sin gård; de är egna
företagare som tillsammans med sin personal arbetar för att gruppen
ska trivas och nå sina resultat.
– Att i förväg ha stämt av alla önskemål och detaljer är viktigt, men
det är lika viktigt att vara lyhörd och öppen för förändringar på plats,
säger Joel Nilsson, värd på en av MiLgårdarna, Ön strax utanför Laholm. Mitt fokus är på den grupp jag har hos mig, inget annat. Vi vill
bidra med ett personligt bemötande som präglas av kunskap och respekt för gruppens behov och arbetsprocess, förklarar Joel. Som sätter
en ära i att inte bara servera god mat utan också se till så att dofter och
synintryck bidrar till matupplevelsen.
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MiLgårdarna

Professionell mötesmiljö med hemkänsla

Inspiration och resultat

På MiLgårdarna har man lyckats kombinera en
professionell mötesmiljö med hemkänsla. Här kan
konferensgrupper mötas i en rofylld och effektiv
mötesmiljö utan att störas av andra gäster. MiLgårdarnas kreativa mötesmiljöer ger både trivsel och
resultat.

Effektiva möten och ständig förnyelse
– MILGÅRDARNA ÄR SE X konferensgårdar i Skåne och Halland med ett
unikt koncept för konferensmarknaden berättar Louise Hedlund,
bokningsansvarig på MiLgårdarna. Våra gårdar är renodlade konferensgårdar, inget annat. Hos oss stöter du aldrig på hotellgäster, bröllopsfirare eller släktkalas. I de allra flesta fall möter du inte ens andra
konferensgäster, säger Louise som gärna nämner ”professionell mötesmiljö” och ”hemkänsla” i samma mening. Hon menar att det är just
kombinationen som är viktig. MiLgårdarna ligger i rofylld natur utanför
stadens puls och är Svanmärkta sedan 2003.

Flexibilitet = valmöjligheter
Gården/Romelåsen
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– Mycket ska stämma för att ett möte ska bli effektivt. Det viktigaste
är hur mötet förbereds, genomförs och följs upp. Men själva mötesplatsen påverkar också processen och resultatet, säger MiLgårdarnas
ägare och VD Lennart Rohlin. Som grundare och under många år ledare
för ledarskapsinstitutet MiL vet han vad han talar om. Inspirerar miljön
till kreativ samverkan? Finns all nödvändig teknik, fungerar det praktiska och är lokalerna gjorda för arbete och samspel? Det är frågor som
MiLgårdarna tagit fasta på.

Flexibilitet kan betyda olika saker. För konferensgästerna på MiLgårdarna betyder det valmöjligheter och bestämmanderätt.

MiLgårdarnas design stödjer effektiva arbetsmöten, men också de så
viktiga informella samtalen. Det handlar också om ständig förnyelse,
framhåller Lennart. Våra gäster ska känna igen sig när de kommer tillbaka. Men de ska också uppleva något nytt. Vi har en inredare och flera
hantverkare som jobbar på heltid för oss, vi förnyar och uppgraderar
ständigt. En tredjedel av våra intäkter läggs på just det. Vi har blivit en
plats för inspiration kring inredning och design, säger Lennart stolt.
– Drygt 30 års erfarenhet av renodlad konferensverksamhet gör att
vi vågar påstå att vi är duktiga på att skapa miljöer för bra möten. För
vi vet hur möten går till. MiLgårdarna erbjuder helt enkelt en varm och
professionell helhet för er nästa konferens och valmöjligheterna är
många, avslutar Louise.
Välkommen!
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