
DeL’MEZ 
de luxe moveable event zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

selskabslokale 
pressecenter 

VIP-camp - med eller uden overnatning 
event zone 

 
simpelthen et  ”center for særbehandling”. 

 
 
 
 
 

I hvilken som helst sammenhæng tilpasses DeL’Mezs faciliteter 
arrangementets indhold, omgivelsernes struktur og Jeres behov. 

 



Ide & Koncept 
Baggrunden for udviklingen af dette specialområde, er et opstået behov for at kunne tilbyde særlig forplejning til kunder i 
forbindelse med store sportsbegivenheder. Konceptet som sådan, stammer egentlig fra koncert- og 
underholdningsbranchens backstage områder, hvor både kunstnere, personale og VIP’er skal stilles særlige muligheder 
og forplejning til rådighed. I de omgivelser har de to værter og arrangører gjort deres erfaring siden starten af 80’erne. 
 
Eftersom grundlaget er rock ’n’ roll, er det en helt særegen, afslappet, fleksibel men samtidig eksklusiv stemning, der vil 
møde gæsterne i DeL’Mez. 
 
DeL’Mez indeholder 
 
Entre/forhal 
 
Man skal forestille sig, at man kommer til en rustikt udseende indgang - fakler, portal m navn, evt. sponsoreksponering i 
æstetisk korrekt udformning, samt et nysgerrighedsvækkende kik ind i camp’en  - uden at man kan se gæsterne i deres 
”private gemakker”. 
 
Garderobe og servicecenter - alt efter relevans 
Købmand - med basale fornødenheder 
Bagbutik - til en lille én uden for nummer 
 
Restaurant 
Maden er bare i orden. Kokkene er håndplukkede til de menuer, der er på ønskesedlen fra Thisted til Timbuktu og fra 
Peking til Paris.  
 
Rammerne i restauranten udstråler afslappethed med klasse, og serveringspersonalet er udvalgt til trivsel og 
tålmodighed. Fleksibilitet er et nøgleord, men det er klart, at der i forbindelse med strukturerede arrangementer og 
selskaber med indbygget mission, må være faste spisetider. Køkkenet er selvfølgelig altid opmærksomt på, at der ER 
nogle, som midt i det hele bare trænger til en mellemmad. 
 
Bodega 
Hæng i baren, bliv betjent ved bordene - smag lige på ordet bodega, og lad hyggen brede sig såvel indendørs som 
udendørs. Serveringen herfra er hyggelig, flirtende og lettere uforskammet. 
 
Det åbne areal 
Arealet i midten af campen giver uendelige muligheder alt efter behov, men i lunt vejr kunne det give plads til liggestole, 
hængekøjer og evt. tropeudsmykning. Desuden er der mulighed for storskærm til transmission af begivenheder, visning 
af præsentationer osv. Ydermere kan der i det åbne areal bygges en scene hvorfra underholdningen kan foregå. 
 
Er det vinter erstattes palmerne med ”olietønder” eller store grille med kul, bratwurst-ristning og glühwein-servering, i 
bedste alpestil, og en udsmykning, som understreger den atmosfære der stiles mod. Der er selvfølgelig tæpper til de 
småfrysende, og parasoller med terrassevarmere i tilfælde af snevejr. 
 
I de tilfælde hvor der er særlige temaer, indretter vi området efter det. 
Ved arrangementer i udlandet tilstræber vi at lade det pågældende lands kultur og folklore syde, garneret med 
lokalkolorit og lagt på en bund af nordisk detalje 
 
Rest rooms 
Camp’en vil tilstræbe at have sine egne toiletfaciliteter kombineret med et ”lady’s room”, hvor man kan nette sig efter en 
lang varm dag eller en hård dag i sneen. I visse tilfælde vil vi oven i købet udbygge denne facilitet med deciderede 
baderum. 
 
Underholdning 
Grundet de to ”krofædres” herkomst, er det næsten utænkeligt, at der går en dag i DeL’Mez uden underholdning i en 
eller anden form. Den kan enten være et udkomme af kundens specifikke ønske eller den kan være ”tilfældigt udvalgt” af 
værterne. 
 
Andre muligheder 
I og med camp’en er fleksibel i sin opbygning, kan man udbygge den med private firmaområder og særlige 
arrangementer i det omfang man har behov for at tage sig særlig godt af visse gæster. Efter samme device, kan et lukket 
selskab eller en virksomhed benytte DeL’Mez eksklusivt, den er ideel til pressecenter med udvidede faciliteter for 
journalister og fotografer, sponsorområde eller mødested i forbindelse med eksisterende arrangementer såsom festivaler 
eller sportsbegiveneder. Det kan selvfølgelig også bruges som åben publikumsfacilitet eventuelt med entre og barsalg. 
 
Leje, adgang og forplejning 
I fleksibilitetens og mulighedernes navn er der mange muligheder. I alle tilfælde kan der vælges mellem enten 
entrébetaling og individuel afregning eller samlede pakker og dagsarrangementer med hel eller delvis forudbetalt 
forplejning. Der kan også laves aftaler om drikkevarer ad libitum osv. Uanset hvilken model man vælger vil der altid være 
tale om endelige priser uden overraskelser. 


