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Äntligen - The Globe Show 2016!
Vi ser med glädje fram emot årets Artègoresa som kommer att hållas i fantastiska Rom!
Missa inte denna chans att få ta del av show, inspiration, workshops och gemenskap med Artègo-
kollegor från hela världen. 

Årets The Globe Show 2016 kommer att hållas på 4-stjärniga Rome Marriott Park Hotel, söndagen den 
2 oktober 2016. Räkna med härlig Artègoinspiration, god mat, dryck och fest!

Måndagen den 3 oktober är det dags för Artègo Fashion Collection Workshop. En heldag med 
inspiration och kunskap med klipp och färg där du själv får arbeta under handledning av utbildare från 
Artègo.

Kanske vill du även vara med på Shooting Lab, tisdagen den 4/10? Spännande dag med workshop 
och fotografering. Mer detaljer om programmen kommer inom kort. Anmälan senast 30/6 till din säljare 
eller till eva@moduline.se!

Priser:

Alt 1:  The Globe Show med ankomst söndag, hotellövernattning och frukost. Hemresa måndag morgon.   
 Pris: 3 900 kr + flyg 
 
Alt 2:  The Globe Show med ankomst söndag, 1 hotellövernattning + frukost, Show & Fashion 
 Collection Workshop. Hemresa måndag kväll efter kl 17.00.  
 Pris: 4 900 kr per person + flyg

Alt 3:  The Globe Show med ankomst söndag, 2 hotellövernattningar  + frukost, Fashion Collection    
 Workshop + Shooting Lab. Hemresa tisdag kväll efter kl 18.00. 
 Pris: 8 900 kr per person + flyg 

Alt 4:  The Globe Show fullt program med 5 hotellövernattningar + frukost och vissa middagar lördag – torsdag.  
 Avresa lördag + hemresa torsdag kväll. 
 Pris: 14 000 kr + flyg

Med reservation för eventuella förändringar. Avgift för extra hotellnätter: 1 000 kr per natt. Hotellbokningar måste ske genom 
Artègo/ Moduline. Det är inte tillåtet att göra privata bokningar på hotellen som Artègo valt för sitt event. För att kunna ta 
del av programmet så måste man bo på hotellet som Artègo valt. Flygresa tillkommer på alla priser. Om många anmäler sitt 
intresse för samma program försöker vi hjälpa till med bokning av flyg. Alla priser är ex moms.  
Anmälan senast 30/6 till din säljare eller till eva@moduline.se
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