
QUALITY HOTEL GLOBE
Hos oss samlas världens mest begåvade människor.



Checka in
Börja med att se dig omkring. 

Där är alltså Ericsson Globe, och Annexet. Där ligger nya Tele2 Arena. Där borta är 

köpcentrat Globen Shopping, med 44 butiker och 11 restauranger. Där är klassiska Ho-

vet. Och titta - där är några av de hundratusentals människor som rör sig i närheten 

av Quality Hotel Globe varje år.  

 

Kliv in hos oss, och fortsätt se dig omkring. 

Där är receptionen, som nästan smälter ihop med den livfulla lobbyrestaurangen. Där 

är loungedelen, och de stora, välkomnande ytorna. Där och där och där har du den 

nyskapande designen. Där är konferensvärdarna som tar emot er. Och där framme är 

hjärtat; hissarna som tar er upp till Stockholms mest spektakulära konferensytor, till 

evenemangsrestaurangen med fönster in mot Ericsson Globe, till relaxavdelningen, till 

elfte våningen och den magnifika takterrassen.  

 

Känslan inne på hos oss på Quality Hotel Globe, är densamma som den utanför vårt 

fönster: Att vart du än vänder dig, är det något som händer. Intryck, energi och inspi-

ration. Om du frågar oss, är det den bästa start du kan få på din konferens, ditt event 

eller din kickoff.



Smartare möten. 
För begåvade människor.
En konferens hos oss på Quality Hotel Globe är allt du kan önska 

dig av ett heltäckande konferensarrangemang - och samtidigt allt 

annat än det du känner igen från tidigare konferenser.  

 

Omgivningarna gör som sagt sitt, och våra konferenslokaler och 

mötesytor är redan från grunden utformade för ett modernare 

och mer flexibelt sätt att mötas. Den röda tråden löper genom allt 

från teknik och presentationsmedia, till planlösningen och aktivi-

teterna mellan själva konfererandet. Vi lägger också stor vikt vid 

att kunna erbjuda ett arrangemang som anpassas helt efter din 

konferens omfång och mått, både vad gäller antalet deltagare och 

er agenda.  

 

Redan på planeringsstadiet får du fullt stöd från våra konferens-

värdar. Efter ett inledande samtal vet du ganska snabbt i vilken 

riktning ni ska gå för er konferens, och vilket eller vilka av våra 

rumskoncept som blir plattformen för er sammankomst - och de 

beslut ni tar för framtiden.

LOKAL BIOSITTNING SKOLSITTNING KONFERENS/
U-BORD

STYRELSEBORD GOLV - 
TILL TAKHÖJD

KVADRATMETER

GALAXEN 392 308 • • 550 cm 398 m2

STJARNRUMMET 320 208 72 88 306 cm 130 m2

COSMOS 220 • • • 600 cm •

STORA STJARNRUMMET 160 126 48 48 360 cm 172 m2

LILLA STJARNRUMMET 126 84 38 44 360 cm 130 m2

TELLUS 80 56 • • 289 cm 120 m2

PLUTO 56 32 32 • 264 cm 74 m2

SATURNUS 50 40 • • 265 cm 65 m2

OXEN/VADUREN 50 30 20 20 240 cm 63 m2

TRE KRONOR 50 30 20 20 240 cm 63 m2 

SKYTT/VATTUMAN 50 30 20 20 240 cm 63 m2 

JUNGFRU/VÅGEN 50 30 20 20 240 cm 63 m2 

JUPITER 46 36 • • 264 cm 65 m2

VENUS 42 30 • • 289 cm 56 m2

STYRELSESRUM • • • 12 240 cm 37,5 m2



Konferens med stjärnstatus
Det är givetvis ingen slump att en av Skandinaviens mest spektakulära konferensföreteelser har landat 

innanför väggarna på Quality Hotel Globe.

 

Galaxen är namnet på vår största, nyaste och definitivt mest spännande möteslokal. En bankettsal som 

rymmer 400 personer på 390 smarta kvadratmeter och mäter 5,5 meter i takhöjd. Galaxen måste upple-

vas på plats – men kan beskrivas som ett svävande, lysande moln som binder samman tre olika plan med 

entrévåningen och lobbyn som utgångspunkt. Salen är späckad med all tänkbar teknik för presentationer 

och underhållning, och kan anpassas i minsta detalj efter programmet för dagen. Bankett- eller biosittning 

är möjlig, och Galaxen är också delbar i princip på mitten, för arrangemang med 2x200 personer.

 

Utgången är vänd direkt mot Arenatorget och omgivningarnas puls och liv. Intrycken är starka och per-

spektiven många, och Galaxen ger utan överdrift en väldigt speciell, stark och minnesvärd känsla – för 

alltid sammankopplad till er konferens. 



Spännande siffror
Antal, avstånd, mått och summor. En 

omfattande om- och tillbyggnation av 

Quality Hotel Globe har gett en del 

siffror som vi är väldigt stolta över 

- och som är högst relevanta för ert 

konferensarrangemang. Här kommer 

de, svart på vitt.

Kapasitet: 

Konferenslokaler: 18

Konferenskapacitet: 1418

Bankettsalen: 392

Antal rum: 524

Sviter: 3

Handikaprum: 18

Restaurang:

Brasserie X: 150

Arenarestauranten: 500

Arenarestauranten (VIP): 250
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Livsviktiga ingredienser
Vägen till ett välplanerat, lyckat och effektivt möte, går i stort sett alltid via allt sådant som tar plats utanför 

och i direkt anslutning till själva mötet. Eller som vi uttrycker det på Quality Hotel Globe: inget arrangemang 

utan kringarrangemang. 

När det kommer till mat och dryck, sitter vi med en solid trumf på hand. Brasserie X med tillhörande Bar X är 

ett nytt koncept som är reserverat för Nordens största Quality-hotell. På Quality Hotel Globe innebär det fine 

dining i avslappnad form för 150 gäster, kryddad med lokala specialiteter och signaturrätter på menyn. 

Vår andra stolthet - av naturliga skäl helt unik i sitt slag – är Arenarestaurangen på sjunde våningen, med 

öppningsbara fönster in mot Ericsson Globe och känslan av en gigantisk VIP-loge, för upp till 250 personer. 

Räcker platserna ändå inte till, finns frukostmatsalen (med konferenslunch och konferensmiddag) för 500 

personer på samma våning att tillgå - eller Stjärnrummet högst upp på elfte våningen med cirka 300 platser  

i bankettsittning.


