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kåret som en af verdens nye
business favoritdestinationer
2020 – læs hvorfor!

Tema: Gå ikke glip af årets ultimative happening for
alle med professionelt ansvar for at skabe møder og events:
Nordic Meetings & Events EXPO 2020

Svend Brinkmann LIVE

Hvorfor skal vi genopfinde os selv?

FÅ ET BUD PÅ DIT

BISTROMANIA
VINKORT

Se mere på
oskar-davidsen.dk/
bistromania

OUR WORLD OF

BISTROMANIA
Vores mindset er BISTROMANIA. “Value-for-money” oplevelser med spændende og usnobbede
vine, som alle kan forstå (og betale). Vi skal tilbage til det, som vin og spiritus i virkeligheden handler
om – nemlig fællesskab, oplevelser i øjenhøjde og kærlighed til gastronomien. Det brænder vi for!

Xavier, Oskar Davidsen & Co.

VIN & SPIRITUS – “VALUE FOR MONEY” – RÅDGIVNING & SERVICE

CARLSBERG VENUES & HOTEL OTTILIA

MØD DESTINATION CARLSBERG PÅ
NORDIC MEETING & EVENT EXPO 2020
STAND 159, 25.-26. MARTS I FORUM KØBENHAVN
Carlsberg Venues og Hotel Ottilia tilbyder eksklusive lokaler til møder, konferencer, receptioner og events i historiske
bygninger i Carlsberg Byen. Kombinér jeres møde med en frokost eller middag og fuldend arrangementet med en
overnatning på Hotel Ottilia. Som et ekstra indslag til jeres arrangement tilbyder vi også ølsmagninger og guidede ture.

LÆS MERE OM MULIGHEDERNE PÅ CARLSBERGVENUES.DK OG BROCHNER-HOTELS.COM/HOTEL-OTTILIA/
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Hotel Park
Middelfart

Fakta om hotellet
Hotel Park er et top moderne konferencehotel, der kan rumme op til
550 personer i plenum. Vi har konferencelokaler i alle størrelser.
Hotellet har 103 værelser, og ligger i centrum af Middelfart, kun 15 trin
fra togstationen. Der er plads til hele 285 parkerede biler. Hotel Park
tilbyder alt, hvad du har brug for til din konference.
Vi hjælper dig med planlægning af din næste konference!

Milling Hotels tilbyder ligeledes moderne konferencelokaler på
vores Hotel Søpark i Maribo.
Hos Milling Hotels er vi stolte over at være
nomineret til "Best Venue - Service" ved
meeting & event award 2020

Hotel Park
Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Telefon: +45 63 43 63 63
Park@millinghotels.dk
www.millinghotels.dk

leder

Et SMIL sælger altid billetter

S

om mangeårig superpendler mellem Aarhus

har fået format til at tage imod erhvervsgæsterne. Lufthavnens ambiti-

og København, ved jeg, at turen fra øst til

on er at gå fra en halv til halvanden million flyrejsende indenfor fem år.

vest er langt længere end den modsatte vej.

At jeg et helt arbejdsliv har boet i Aarhus, men

De aarhusianske ambitioner gælder ikke kun i de højere luftlag. Den

’gjort karriere’ i København, vækker vantro, for

eksplosive vækst i toptunede hoteller er ikke til at overse. Et 43.0000

Aarhus er jo langt væk. Sikke noget vrøvl. Derfor

kvm stort BIG-tegnet hotel på det nye bolig og erhvervsområde, Aarhus

har jeg også tilladt mig at sætte fokus på Aarhus

Ø, er blot et af fyrtårnene. Læs meget mere inde i magasinet.

som den smilende og topprofessionelle møde- og
konferenceby i ’min’ første udgave af
Møde og Eventmagasinet.

For et par år siden fandt smarte marketingfolk på et nyt slogan: Aarhus
in Progress. Det er aldrig slået i gennem. Aarhus er og bliver Smilets By.
Og personligt lover jeg, at være lige så ambitiøs som min fødeby i min

Aarhus er kåret som en af verdens

nye rolle som chefredaktør - med et stort smil selvfølgelig.

nye favoritdestinationer i 2020, og
Aarhusregionen hædret med pri-

Som ny på posten er jeg nysgerrig efter at vide, hvad I vil have mere af,

sen Emerging Destination Award

så vi kan inspirere jer til at skabe unikke møder og events. Så Kombar-

2020. Dermed rykker Aarhus ind

do, som de siger på syngene jysk på færgen! Jeg tager gerne imod og

på en attraktiv liste over 30 nye

giver en rundvisning fra den prisbelønnede Regnbue til Den Uendelige

’ukendte’ rejsemål i hele verden,

Bro eller det nye sejlsportscenter, hvor smagen af saltvand er en del af

og beskrives som en trendy, innovativ,

mødeoplevelsen. Kursen er sat!

moderne by. At den udskældte provinslufthavn samtidig løb med titlen Airport of
the Year 2019, vidner om, at Aarhus endelig

Susanne Hoeck
Chefredaktør

NYT ÅR – nye tider

D

et er blevet et nyt år, og det er blevet

endnu mere fokus på mødeplanlæggere og

Sammen skal vi, der arbejder i mødebran-

nye tider for dette magasin. I Kursuslex

møder, events og alt det, du arbejder med.

chen – implementere bæredygtighed og vise

er vi faktisk ret stolte af Møde & Event-

Måske har du ideer og tanker, du vil dele med

miljøet omtanke i langt højere grad end hidtil.

magasinet, da vi modtager temmelig megen

vores nye chefredaktør? Så send hende en

Det er vores pligt og en helt naturlig opgave.

ros fra læserne, og selv mener vi, i al beske-

mail på sh@kursuslex.dk

Kursuslex har et stort ansvar i den proces, da
vi kommunikerer med og inspirerer mange

denhed, at magasinet er en vigtig kommunikationsplatform i møde- og eventbranchen

Bæredygtighed og lækkerhed

tusinde mødeplanlæggere via dette magasin,

- en branche vi finder umådelig spændende

kan gå hånd i hånd

vores nyhedsmail og messer og mange andre

og vigtig.

Ingen kan undgå at høre om den grønne

sociale arrangementer. Du har

omstilling, og det er godt nok, for vi SKAL tage

også et stort ansvar, da du

Det er også blevet nye tider for magasinet,

ansvar. Det kan måske opleves lidt vanskeligt

har mulighed for at påvirke

hvor Susanne Hoeck er tiltrådt som ny chef-

at gøre møder og events rigtig bæredygti-

hver eneste af de mange

redaktør. Hun er udvalgt med stor omhu, og

ge, uden at lækkerheden og wauw-effekten

mødedeltagere, der gæster

hun er ikke en fru hvem-som-helst. Susanne

går tabt ved de mange vigtige møder, som

”dine” arrangementer.

har været chefredaktør hos Aller Media,

bl.a. du – kære læser – har ansvar for. Men

Det kræver en hel del af

udviklingschef i Lederne og chefkonsulent i

selvfølgelig kan bæredygtighed og lækker-

os, men vi kan godt – og

Djøf. Konferenceansvarlig på Club La Santa

hed gå hånd i hånd, og selvfølgelig kan dine

intet er bedre end at anvende

og konceptudvikler af den prestigefyldte pris,

kommende arrangementer opnå endnu mere

sine muligheder på den rig-

Women’s Board Award. Og hun har også en

wauw-effekt; simpelthen fordi de er bære-

tige måde.

finger med i spillet, når der afvikles OL i Tokyo

dygtige. Det kan du opleve og høre meget

til sommer - et event i den lidt større ende af

mere om på Nordic Meetings & Events EXPO

Christian Guldager

skalaen… Susanne er med andre ord en sær-

2020, som er et must at deltage i, hvis man

Ansvarshavende

deles aktiv kvinde, fyldt med ideer, visioner og

arbejder med møder og events.

redaktør

ambitioner. Glæd dig kære læser. Der bliver
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UNIKKE MØDE- OG KONFERENCEMULIGHEDER

Helt nye faciliteter i Randers
Arena Randers rummer flere forskellige muligheder for, at du kan holde dine møder og konferencer her hos os.
Vores nyopførte multiarena, indeholder bl.a. en ny indbydende lounge med glasparti mod arenaen. Loungen kan rumme op imod
500 siddende gæster og kan opdeles i 3 mindre lokaler. Herudover rummer den nye arena også 2 skybokse til mindre møder af
10-12 personer. Foruden de nye lokaler, der er etableret, har vi også 3 andre indbydende og moderne mødelokaler.
Vores foyer og store caféområde giver optimale muligheder for socialt samvær og networking undervejs.
Med 17.500 m² under samme tag er der også rig mulighed for alt fra mindre udstillinger, produktpræsentationer til store
spændende messer.
Vi tilbyder et udvalg af mødepakker, men mødedagen kan naturligvis også tilrettelægges individuelt.
Arena Randers er beliggende med nem adgang til E45 og med tog- og busforbindelser indenfor 800 meter.
Kontakt vores møde- og konferencekoordinator Marianne Buje for mere information eller se vores faciliteter på arenaranders.dk

Morgenmøde

Kaffe/te, juice, 1 rundstykke/bolle, ost, pålæg,
marmelade og frugt
Lokaleleje fra kl. 08.00-10.00

Kr. 180,- pr. person inkl. moms
Frokostmøde

Frokostsandwich (let måltid) inkl. 1 sodavand/øl/
kildevand
Lokaleleje 2 timer

Dagsmøde

Morgenmad: kaffe/te, juice, 1 rundstykke/bolle,
ost, marmelade og frugt
Formiddag: isvand, kaffe/te
Frokost: Frokostplatte inkl. 1 sodavand/kildevand/øl
(Ved over 20 personer serveres der buffet)
Eftermiddag: kaffe/te, isvand og dagens kage
Lokaleleje fra kl. 08.00 til 16.00

Kr. 420,- pr. person inkl. moms

Kr. 155,- pr. person inkl. moms

Book på tlf. 8642 2179 / mail@arenaranders.dk

Vi samler Randers

Mit bedste møde:
CEO for Travel Sense, tidligere professionel
håndboldspiller, Camilla Andersen:

TÆNK

at stå med folks
drømme i hænderne!
Tidligere håndboldspiller og dobbelt OL-vinder, Camilla Andersen, fik et klarsyn,
da hun blev lokket med på en rejsemesse i Hamburg i 1993. En bemærkning fra en
østeuropæisk sportskollega blev afgørende for hendes karriereskift, og fortiden
som elitesportsudøver har været med til at skabe succes.
af KARIN FEIT ALMBERG

”D
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et var i 1993. På det tidspunkt spillede jeg håndbold og boe-

”Jeg har rejst meget i min

Messen åbnede mine øjne for,

de syd for Hamborg,” fortæller Camilla Andersen, der i dag

håndboldtid, men det var ofte

at jeg skulle arbejde med rejser,

er CEO for erhvervs- og sportsrejsebureauet, Travel Sense.

til østeuropæiske lande som

når jeg ikke længere skulle leve

Skiftet fra håndbold til rejsearrangør fik sit startskud, da hun blev lokket

Rumænien, Ukraine, Polen osv.,

af min sport. Tænk, at få lov til at

med på en rejsemesse af en østtysk kammerat fra Rostock.

hvor de gode hold spillede. På det

stå med folks drømme i hænder-

tidspunkt havde jeg f.eks. aldrig

ne og have ansvar for, at de får

En bemærkning der ændrede Camillas livssyn

været i USA. På rejsemessen

nogle fantastiske oplevelser og

”Hvordan kan du bruge 500 kroner på et par mærkevare cowboybukser,

blev jeg klar over, at rejser kan

resultater – på grund af mig! Og

når du kan bruge pengene på rejser og oplevelser?” Spørgsmålet satte

være meget mere eksotiske, end

det, som jeg kan!” siger Camilla.

sig fast i Camilla Andersen, og blev entréen til en helt ny karrierevej.

det jeg kendte fra mit eget liv.

Møde & Eventmagasinet

TÆNK, AT FÅ LOV TIL at
stå med folks drømme i hænderne og have ansvar for,
at de får nogle fantastiske
oplevelser - på grund af det
jeg kan!”. Som tidligere professionel håndboldspiller, er
det stadig resultaterne, der
tæller for Camilla Andersen.

CAMILLA ANDERSEN
kom ind i rejsebranchen i 1997, da
hun flyttede tilbage til Danmark
efter fem år som udlandsprofessionel i Tyskland og Norge. Med titel
som adm. direktør driver Camilla
Andersen Travel Sense fra Islands
Brygge i København. Travel Sense er
specialiseret i forretningsrejser samt
sportsrejser.
FOTO: Claus Boesen

Man skal være virkelig udholdende

Camilla Andersen betegner ikke

inspirere. Hendes bedste råd til

Camilla kræver det samme af sig selv i rollen som direktør, som da det

sig selv som risikovillig eller

mødeplanlæggere, der gæster en

gjaldt OL, VM og EM i håndbold. ”Man skal være virkelig udholdende!

eksperimenterende. Hun er

messe er: ”Forbered dig godt! For

Og man skal være en god makker og hele tiden tro på sit mål. Både på

snarere omhyggelig, grundig og

man kan hurtigt komme i snak.

egne og på kundernes vegne! Og så skal man huske, at hvis det går den

troværdig. Derfor indleder hun

Og så løber tiden. Men selv om

forkerte vej, er det altid kun en periode. Det er bare et spørgsmål om,

altid ethvert samarbejde med at

jeg altid har klare mål, så lægger

hvornår det går godt igen.”

forventningsafstemme.

jeg normalt en halv dag ind til

Denne indædte kampvilje og udholdenhed kommer i dag Camilla

”Hvad er det, man køber hos os?

Andersens virksomhed til gode. Hendes perfektionisme og stålsatte

Sikkerhed? Tillid? Åbenhed? Vi

udholdenhed gør hende irriteret, hvis underleverandørerne ikke har

lægger stor vægt på at tale åbent

samme ambitionsniveau, som hun selv.

om alt, inden beslutningerne

Andersen oplever i forhold til rej-

træffes. I den fase er der ikke

sebranchen, er, at folk værdsæt-

Du skal arbejde bagfra

noget, der er ”for meget” eller

ter nærværet og den personlige

”Hvad er det i sidste ende, vores kunder vil have ud af rejsen? Hvorfor

latterligt. Kundernes og vores ker-

relation højt. ”Man gider ikke at

bruger man en million kroner på at sende hele firmaet til en eksotisk

nekompetencer er jo forskellige”.

ende i et eller andet call center.

blot at modtage indtryk uden

destination? Det er jo ikke for medarbejdernes blå øjnes skyld. I sidste

agenda.”
En af de trends, som Camilla

Mange vil hellere tale med en

ende handler det om at gøre aktionærerne glade. Og det bliver de kun,

Bedste råd når

person. Gerne én de kender.

hvis virksomheden tjener penge. Og det gør den kun, hvis medarbej-

du skal på messe

Derfor sker det også, at jeg selv

derne er glade og motiverede og kender hinanden godt. Man skal altid

Siden rejsemessen i Hamborg

tager med på rejsen.”

arbejde bagfra,” mener Camilla Andersen.

har Camilla Andersen været på
utallige messer for at lade sig

Møde & Eventmagasinet
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DANMARKS BÆREDYGTIGE EVENTSTED

Bæredygtige rammer
til succesfulde møder
2 SALE | 40 MØDELOKALER | OP TIL 2400 MØDEDELTAGERE

• Vi er certificeret efter den internationale standard, ISO 20121, for bæredygtige
events – som det første eventsted i Danmark.
• Vi har etableret en ny afdeling for Bæredygtighed & Værtskab som arbejder for at
fremme din bæredygtige oplevelse i AKKC og Aalborg.
• Vi bidrager til at nå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
• Vi investerer i grøn strøm fra vindmøller.
• Vi energioptimerer, affaldssorterer og genbruger ressourcer.
• Vi bruger lokale leverandører.
• Vi arbejder konstant med at minimere madspild til gavn for miljøet.
• Vi er værter for mere end 1400 møder, konferencer og kongresser om året.
• Vi har 1591 hotelværelser inden for gåafstand.
• 15 min. fra lufthavnen, 5 km fra E45 og 5 minutters gang fra både banegård og
busterminal.

Mød os 25.-26.
marts i Forum på

Kontakt vores dedikerede kongresteam på
tlf. 9935 5555 for et uforpligtende tilbud.
AKKC.DK/KONFERENCER

2020

stand 149

TEMA: NMME 2020

TO STÆRKE DAGE

for mødeplanlæggere
Nordic Meetings & Events EXPO 2020
indtager Forum Copenhagen den 25.-26.
marts 2020. På én eller to dage kan man
få alle årets bookinger på plads, danne
sig et overblik over nye trends, opbygge
personlige kontakter til mødestederne, lade
sig berige af fremtidsorienterede foredrag
fra ind- og udland og tilmed blive opdateret
på CSR og bæredygtighed, som er dette års
tema på messe.

P

å Nordic Meetings & Events Expo kan

svarligheden som mødeplanlægger, uden at

mødebookere og mødeplanlæggere

det går ud over kvaliteten, det eksklusive, kre-

hente gratis inspiration til alle typer mø-

ative og visionære. Besøgende på messen får

der, konferencer, kick-offs, udstillinger, kurser,

konkrete bud på ansvarlige hensyn fra mes-

bestyrelsesmøder og events. Der er synlig

sens udstillere, talere og på workshops. Der

inspiration og konkrete ideer fra over 300 dyg-

vil være kloge, sjove og inspirerende talks og

tige leverandører til møde- og eventbranchen.

happenings begge dage fra morgen til aften.

Udstillerne kommer både fra Danmark og fra

Og som altid er messen en oplevelse i sig selv.

den internationale scene.

Takket være de mange udstillere, som evner
at tage deres egen medicin og gøre møder til

Bæredygtig uden at miste luksus

små oplevelser. Se mere om Nordic Meetings

Årets tema omkring CSR og bæredygtighed

& Events EXPO 2020 på de næste sider.

tager fat i, hvordan man kan leve op til an-

af KARIN FEIT ALMBERG

PRAKTISK INFO
om Nordic Meetings & Events EXPO 2020
Sådan kommer du med

Hvem kan du møde?

Arbejder du helt eller delvist med at planlægge og booke eksterne

Flere end 300 udstillere står klar. Her er alt lige fra hoteller, kursuscen-

møder, kurser, konferencer, events og lignende, eller er du ansvarlig

tre, udstillingsvenues og eventbureauer til geografiske destinationer,

for indkøb af hotelaftaler til dit firma eller organisation – så tilmeld dig

transportselskaber, cateringfirmaer, foredragsbureauer osv.

på NMEE.dk. Der er gratis adgang for mødeplanlæggere og begrænset
adgang for studerende og leverandører uden stand.

Tid og sted
■ EXPO 2020 forløber over to dage i ’Forum Copenhagen’ lige ved

Hvordan planlægger du din tid bedst?
Du kan downloade Kursuslex’ app, som giver dig mulighed for at
sammensætte dit eget personlige program med de udstillere, du vil
besøge, og de foredrag, du gerne vil høre. Hent appen på NMEE.dk

Forum Station (metro).
■ Den 25. marts åbnes dørene kl. 9.00, og messen afsluttes kl. 17.00.
■ Årets store branche-begivenhed, uddelingen af Danish Meeting &

Forplejning

Event Award 2020, finder sted fra kl. 17.30-22.00 den 25. marts. Til-

Dygtige kokke vil forberede bæredygtig frokost, som kan købes i re-

melding og betaling til prisuddelingen finder du også på NMEE.dk.

stauranten. Vi byder på kaffe.

■ Den 26. marts er der åbent fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

Møde & Eventmagasinet
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TEMA: NMEE 2020

Vær med til at fejre
BRANCHENS BEDSTE!
Den nye ”Danish Meeting & Event Award 2020” er en
fusion af MPI og Kursuslex’ tidligere awards. Den nye award
uddeles i otte forskellige kategorier, og som noget nyt er der
i 2020 særskilt fokus på de unge i møde- og eventbranchen.
Du kan stadig nå at stemme på de nominerede.

D

DE TRE NOMINEREDE I BEST YOUNG TALENT KATEGORIEN:
ANNA ASMIND ROSENDAL, Receptionistelev, Severin Kursuscenter
AMANDA NATALIE FELLOV, Themes & Event Manager, DFDS
MOHAMMED HAMUDII CHANCHIRY, Conference Manager, Scandic Sluseholmen

en nye ”Danish Meeting

De 8 kategorier er:

Stem på dine favoritter!

& Event Award” honorerer

- Best Venue - Food Concept

Hvem skal stå på scenen og hyldes

både de ydre og de indre

- Best Venue - Meeting Design

den 25. marts ved årets store

- Best Venue – Service

awardshow i Forum?

værdier blandt mødebranchens
aktører. Det vil sige både ram-

- Best Venue - Meeting Rooms

merne og indholdet. Og ung-

- Best Professionel Event

Du kan stadig nå at gøre

dommen og de bæredygtige og

- Best Social Event

din stemme gældende helt

ansvarlige events har fået deres

- Best Sustainable Event

frem til den 15. marts, så tøv

helt egne priser.

- Best Young Talent

ikke med at klikke dig ind på

Stem på de
nominered
e frem
til 15. mar
ts

nmee.dk/award og se de
nominerede i de i alt 8 kategorier.

bevæge os og tale med
andre end naboen, vi kan
hente drinks på scenen og
kan sidde, som vi befinder
os bedst.
•

Underholdning – to fantastiske værter holder gæsterne
i hånden og i ørerne, når der
deles ud af lækre små og
store kuriositeter fra scenen,
og når spændingen udløses,
og de otte vindere afsløres.

•

Bæredygtighed – økologisk
vin og øl, klimavenlige cock-

Det bliver en fest!
Kom og vær med! Oplev! Og brug alle ideerne
til dine egne arrangementer bagefter!

D

tails og mad, der er godt for
mennesker, dyr og for CO2
middag, hvor alle kræfter er sat

•

Eksklusivitet – fordi det hele

ind for at skabe en uforglemmelig

bliver lækkert. Og fordi der

aften. Værter er Mette Ravn, CEO

kun er plads til 350 gæster.

i Vingsted Centret, og Martin
Brygmann, entertainer og en

Alt dette forenes i et fantastisk

hel masse mere.

Eleva2ren-agtigt revival-show,
tilført stjernestøv og 2020 vibes.

Festens DNA

anish Meeting & Event Award 2020 er fejring af Danmarks

Det kan du opleve i løbet

Showet er i samarbejde med Nor-

bedste i branchen. Ved at forene to af møde- og eventbran-

af aftenen:

dic Rentals, Party Rent, Michael

chens stærkeste kræfter og priser, nemlig MPI Scandinavia og

•

Nærvær – vi skal kunne tale

Palsgaard, Oskar Davidsen & Co,

sammen, i øjenhøjde.

VISION CPH og Universal Music.

Kursuslex, kan vi nu bringe endnu mere troværdighed og stolthed ind i
at kunne kalde sig BRANCHENS BEDSTE. Uddelingen af de otte priser
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udledningen.

finder sted ved en festlig award-
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•

Bevægelse - vi skal kunne

Mød os
på stand 213
på nMEE
25.-26. Marts
2020

Unikke rammer til inspirerende møder • 12 mødelokaler • 132 værelser • Centralt i Danmark • Lige ved fjorden • Nærværende service

MØDER OG
KONFERENCER
I RUMMET

AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM
Sandbjerg Gods er beliggende i et naturskønt område på
Sundeved, med park direkte ned til Alssund. Godset har 105
sengepladser fordelt på 74 dejlige, lyse værelser. Desuden
rummer godset 2 moderne og velindrettede auditorier med
plads til ca. 100/50 personer, 3 undervisningslokaler samt
mange grupperum. Sandbjerg Gods tjener som Aarhus
Universitets kursusejendom, men kan også benyttes til møder
og uddannelsesaktiviteter for organisationer og firmaer uden
tilknytning til universitetet. Der er trådløs internetforbindelse
på hele Godset. Der er daglige flyafgange fra København
til Sønderborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller
e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK

Planetarium i centrum
af København er særlig
kendt for sin unikke
arkitektur, ude som inde,
Nordeuropas største
kuppellærred og ikke
mindst vores avancerede
præsentationsudstyr, der
til dagligt bruges til
filmfremvisning og store
projektioner, men hvorfor
ikke bruge vores fan
tastiske rammer til dit
næste møde eller
konference?
Kontakt
event@planetarium.dk eller
ring til os på 33 12 12 24

Planetarium

Fjordvej 154 · 6000 Kolding · Tlf. 7551 0000
hotel@koldingfjord.dk · www.koldingfjord.dk

Vi ses på
Nordic Meetings
& Events EXPO
Stand 234

Dagmøde
Fra kr.

Vi taler af mere end
100 års erfaring

625,-

1
konferencedøgn

i stort enkeltværelse
Fra kr.

1.975,-

Kom professionelt fra start med en af
vores seks møde- og konferencespecialister

422 værelser, 36 møderum
og et stort auditorium

500 m 2 fitness- og spaområde
Strand og skov lige udenfor døren

160 dedikerede medarbejdere
Restaurant, bistro og Stjernebar

1½
konferencedøgn

i stort enkeltværelse
Fra kr.

2.515,-

Nyborg Strand er aktiv partner i

Tæt på motorvej og banegård
650 overvågede, gratis p-pladser

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark

Priser er inkl. moms.

HELE DANMARKS MØDESTED
Nyborg Strand
Østerøvej 2
Nyborg
65 31 31 31
nyborgstrand.dk

TEMA: NMME 2020

Mød dem på

Nordic Meetings & Events EXPO 2020
Få 360 graders inspiration fra mere end 300 udstillere fra ind- og udland: Hoteller, events,
catering, foredrag, indretning, AV, firmagaver… vi har plukket en del af de spændende steder
ud som inspiration til dit besøg.
af KARIN FEIT ALMBERG

en del af samme hotelkæde som

Helt nyt norsk hotel
med en optimal kombination af vild natur
og mødefaciliteter.

nytte tiden effektivt, er at sejle

Det kun få måneder gamle fjeld-

og benytte mødefaciliteterne

hotel ’Fýri – Resort of Hemsedal’

ombord.

Marienlyst Strandhotel og Spa i
Helsingør (Ess Group). Derfor kan
man på Marienlyst-standen også
få et indblik i mødefaciliteterne
på det nye norske fjeldhotel.
En ekstra mulighed, for at udfra København til Oslo med DFDS

ligger tre timers kørsel fra Oslo

Kamin- og
fjeldstemning

til møderne

og passer perfekt til kombina-

Fýri har 144 værelser, hvoraf

tionen af møder, ture i fjeldene

de 11 er suiter, og der er fem

og råhygge. Med mørke bjælker,

mødelokaler med plads til op til

ild i pejsen og en fuldstændig

460 personer. Det største lokale

forrygende udsigt til det beta-

rummer 252 deltagere. I august

gende norske landskab fra både

2020 åbner en 1000 kvadratmeter

møderum og opholdsrum er

stor Spa Club.

møde- og konferencehotellet en
helt enestående oplevelse, også

STAND 157

til større konferencer. Hotellet er

Møde & Eventmagasinet
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Møder og fest

med pomp og pragt
Luk øjnene
et sekund

Lej de historiske og storslåede lokaler på
Nationalmuseet til både møder, messer og fester.

og nyd et glas vin

Nationalmuseet råder over lokaler, som egner sig til alt fra små intime arrangementer til
imponerende middage, fester og receptioner for flere hundrede gæster. Foyeren rummer
f.eks. op til 300 personer. Nationalmuseets faste cateringleverandør, Madkastellet, er en
prisvindende virksomhed med mere end 15 års erfaring. Også hos Krigsmuseet kan man

En af de førende leverandører af vin og spiri-

skabe en historisk ramme og f.eks. leje Kanonhallen og spise i Christian 4.’s gamle tøjhus

tus til hoteller og restauranter har udvalgt de

fra 1604. Det er muligt at kombinere mødet med forskellige former for teambuilding,

lækre dråber til awardfesten den 25. marts.

events og omvisninger i relation til aktuelle udstillinger eller historiske emner. Museet

Og ja – selvfølgelig er det de økologiske vine,

udlejes eksklusivt til ét selskab af gangen, så man kan få hele Tøjhuset for sig selv uanset

der bliver serveret. Oskar Davidsen & Co har

deltagerantal. Der er plads til 150 gæster til middag. I år er museet fremme med blandt

et stort udvalg af bæredygtige vine. Man kan

andet udlejning af Palægården til de lune sommerfester. Gården kan også benyttes til

smage vinene på firmaets stand og til award-

præsentationer eller f.eks. sportstransmissioner på storskærm. På Nationalmuseets

festen, og efterfølgende kan man benytte

stand kan man også høre mere om møde- og festmuligheder hos Chr. IV’s Bryghus.

firmaets landsdækkende team af sommelieruddannede vinkonsulenter, der rådgiver om
de rigtige løsninger til alle størrelser og typer
af arrangementer. Som en lille kuriøs ekstra
oplevelse kan man få vinene leveret med
skræddersyede etiketter til særlige formål.
Oskar Davidsen & Co har en lang historie og
var i 1888 en af de første vinforretninger i
Danmark. Gennem tiden har firmaet opbygget stærke relationer til nogle af de bedste
vinhuse i verden. Bl.a. Domaine Barons de
Rothschild

STAND 304

ØKOLOGISK VINMARK I ALSACE, Frankrig, fra
huset René Mûré.
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STAND 372

- det charmerende konferencehotel -

Inspirerende omgivelser
- møde og konference tæt på København

Møde- og konferencelokaler med plads op til 400 deltagere, frihed til
aktiviteter og fordybelse i smukke naturomgivelser samt overnatning.

STATENS
RAMMEAFTALE
Konference & møde

45 min

FACILITETER

102 værelser
19 mødelokaler/sale
Gratis parkering
Gratis wifi
Svømmebassin 29o
Massage kan bestilles
Smuk park og natur
Teambuilding
Løberuter

Fred og ro til fokus og fordybelse samt Mød os 25.-26. marts i Forum på Ring til konferencekoordinatorerne
n o r d i c expo
naturligt nærvær i grønne omgivelser
Dorthe eller Kristine på 57 64 30 02
Meetings
giver det optimale udbytte for dit møde.
og få et tilbud på dit arrangement.
& Events 2020

KONFERENCEHOTEL Sørup Herregaard
Sørupvej 26 - 4100 Ringsted - www.sorup.dk - T 57 64 30 02 - konference@sorup.dk

TEMA: NMEE 2020

Fjernstyr

dine gæster
Tilmelding, betaling, event-app
og event-hjemmeside oprettes i
samme system.
Trippus er et komplet værktøj til at håndtere
arrangementer, konferencer, møder og kurser.
Mødeplanlæggeren har alle detaljerne samlet

Gør transporten

til en grøn og god oplevelse

ét sted og kan skabe engagement – før, under
og efter arrangementet. Trippus er enkelt at
anvende både for deltagerne og den mødeansvarlige. Deltagerne bliver underrettet om
alle registreringer, og mødeplanlæggeren
kan hurtigt sende påmindelser, administrere

Det er hyggeligt, det er bæredygtigt,
og det skaber stemning allerede inden mødet.

betalinger m.v. Man opsætter selv sine events

I stedet for, at 40 mennesker møder køretrætte op til mødet hver for sig, kan man samle

- eller kan få hjælp med opsætning, indhold

hele feltet i en hyggelig bus med eller uden ”kupéer” – med eller uden kaffe og croissan-

og design hos Trippus. Som gæst på Nordic

ter og med eller uden præsentationer eller underholdning undervejs. Køreturen er bæ-

Meetings & Events Expo stifter man bekendt-

redygtig – uanset, om man er seks personer eller 78, der skal samme sted hen. Egon’s

skab med Trippus allerede ved tilmeldingen

Turist og Minibusser opfylder de højeste miljømæssige krav med et lavt dieselforbrug

til messen og til awardfesten, ligesom det er

og de rigtige filtre. Når man så samtidig lader alle bilerne stå derhjemme, kan man i den

Trippus, der står bag udstiller-app’en, som er

grad sætte grønt kryds ved transporten.

en praktisk hjælp for gæsterne under selve
besøget.

”Det samler folk at ankomme sammen. F.eks. kan man vise alle deltagerne en informativ, sjov eller på anden måde relevant video med bussens AV-faciliteter. På den måde

STAND 333

opnår man, at alle er på fra start. Vi har været 35 år i transportbranchen, og er i dag 185
ansatte, så vi klarer alle typer opgaver både i ind- og udland,” siger salgs- og marketingchef, Christian Zohnesen, fra det landsdækkende bustransportfirma, som stadig bærer
den oprindelige grundlæggers navn: Egon’s.

STAND 334
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NYHED!
NY EVENTHAL

40 selvstændige street food-boder
12.000 m2 udendørs areal
1000 m2 indendørs areal
solnedgange & havudsigt
Hør hvad vi kan tilbyde til dit næste event på messestand 141
reffen.dk

Ste m på os ind en
den 15. ma rts

werkstatt167.dk

nominated

TEMA: NMEE 2020

Lys og lyd
tryller stemning

ud af ingenting
Underholdning, liv og logistik fra A til Z.
Nordic Rentals A/S leverer komplette, innovative og tekniske løsninger til events,
konferencer, koncerter, festivaller, TV produktioner, teater, messer og til alle størrelser
og typer af opgaver. Med alle kompetencer in house kan Nordic Rentals stå for design,
planlægning, afvikling, logistik, 3D-visualiseringer og on-site produktionsledelse og den
nyeste teknologi til enhver lyd, lys, AV og sceneproduktion.
Nordic Rentals har 71 medarbejdere i Danmark, og på standen kan man blandt andre
møde Christina Pultz, som har været en del af branchen siden 1998.

Kom og
mærk hvad

indretning
gør ved dig
Bliv inspireret og oplev, hvad space
design kan gøre - i baren, i loungen,
på scenen og på Party Rents egen stand
på messen.
I år er det Party Rent Denmark, der står

Kompetencerne for Nordic Rentals spænder over fem områder: Festival & musik, messe

bag designet af fællesområderne på Nordic

& udstillinger, møder & konferencer, teater & musicals samt events. Som kunde bestem-

Meetings & Events EXPO. Forvent ikke at se

mer man selv, hvor meget – eller lidt – man vil involveres. Og det er uden betydning, om

én gennemgående linje. For selvfølgelig skal

der er tale om f.eks. en designermesse eller en messe for rør og pumper.

der være forskel på udtrykket i Learning Zone

Gæster på Nordic Meetings & Events Expo får en forsmag på, hvad event- og teknologi-

og Trend Zone, hvor der læres, Hovedscenen,

firmaet kan gøre både på foredragsscenerne og ved awardfesten, hvor de har ansvaret

High Zone, hvor der både er foredrag og fest,

for teknikken. Producer på awardshowet er Michael Palsgaard Event, der er samarbejds-

Green Zone, hvor der inspireres til bæredyg-

partner ved NMEE.

tige løsninger og Party Rents’ egen stand,
hvor man kan slå sig ned for en stund og blive

STAND 128

opdateret med de nyeste trends i 2020. Intet
er vel bedre end at prøve på egen krop, hvad
rumdesignet gør for én selv.
Telt, hangar eller park
Det er oplagt at inddrage Party Rent, når man
har brug for at skabe et særligt rum til sine
arrangementer, uanset om man har et tomt
telt til rådighed, en højloftet hangar eller
måske en udendørs gård eller park. Alt kan
laves om til det look og den stemning, der
bedst supporterer budskabet, produktet eller
firmaet. Party Rent har international erfaring
og står blandt andet bag caféer, lufthavne,
konferencer, work spaces og praktisk taget
alle områder, hvor mennesker mødes. Stilen
kan være futuristisk, cool, rustik, minimalistisk, hyggelig eller på andre måder tilpasset
det, der sker i området. Udvalget af møbler er
ekstremt omfattende og varierer fra bænkesættet til de dyre designermøbler. Det rigtige
valg af rumdesign og møbler afgøres af, hvad
der passer til anledningen. Party Rent er samarbejdspartner ved NMEE.

STAND 129
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KONFERENCE

I NORDEUROPAS
STØRSTE
KUPPELSAL
Start din konference
med en præsentation af
den aktuelle stjerne
himmel på vores 1000m2
store kuppellærred og
scenen er sat til dagens
konferenceprogram eller
præsentation.
Vores projektionsudstyr
kan levere en PowerPoint
præsentation på op til
300m2.

Kontakt
event@planetarium.dk eller
ring til os på 33 12 12 24

Planetarium

TEMA: NMME 2020

Øregaard Café
Hellerup

MØDELOKALER - FEST - SELSKAB

fra 10 - 100 personer
Giv dine gæster en ganske særlig oplevelse af fordybelse og
udsøgt service i vores unikke møde- og selskabslokaler.
Fra Øregaard Café har du fri udsigt til Øresund, og du befinder
dig i hjertet af den smukke Øregaard Park ved Strandvejen.
Kontakt os hvis du vil vide mere:

www.oregaardcafe.dk
Ørehøj Allé 2

2900 Hellerup

tlf. 5369 8064

Tlf. 5369 8064

info@oregaardcafe.dk

TEMA: NMEE 2020

Brug
'smagning'

som event eller
teambuiling
En fælles ’smagning’ kan være både
til hygge, læring eller som en sjov
konkurrence.
Smagning.com holder velsmagende, underholdende og lærerige smagninger som
en oplevelse i sig selv eller som en del af
en teambuilding aktivitet. Smagningen kan
omfatte gin, rom, whisky, cognac, tequila,
grappa, armagnac, calvados, champagne,
vin, øl og alle mulige andre typer alkohol. Tanken er, at man både underholdes, får styrket
samværet og lærer noget nyt. F.eks. hvordan

Til alle der

lever 25 timer i døgnet

man vurderer kvaliteten af spiritus. Facilitatorerne sætter en ære i at overraske deltagerne,
og en smagning kan forløbe over kortere eller
længere tid og tilpasses gruppen. Man kan
også give smagsoplevelser som en gave til
kunder eller medarbejdere.

Oplevelsesdesign er indbegrebet af hotelgruppen 25Hours
– snart åbner kæden også i Danmark.
Alene i Hamborg har den verdensomspændende hotelkæde ’25Hours’ tre hoteller. Snart
kommer kæden med den ungdommelige og skæve indretning også til Danmark.
På hotellet ved HafenCity i Hamborg kan man f.eks. slå sig ned i en gammel container
midt i receptionen. På værelserne er der sove-lam og store skibskufferter, omsyede
sejl-tasker til låns, og som en sjov gimmick vælger man selv den tekst, der skal hænge
uden på døren. Ideen bag hotelkæden, med den kreative indretning, startede med genbrug af gamle lædermøbler fra skoler og er siden suppleret med mange indslag, som får
smilet frem. Genbrug og humoristisk stemning viste sig at være så eftertragtet, at den
forventede målgruppe hurtigt skiftede fra unge på lavbudget til velhavere og forretningsfolk. Alle hotellernes indretning er præget af den geografiske placering. I Hamborg
er to af hotellerne derfor indrettet som en maritim oplevelse og det tredje med en stemning af ”Mid Century Design”. I 2021 åbner det første af tre 25Hours hoteller i Danmark.

STAND 338
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STAND 376

Global portfolio. Bespoke
planning. Personal service.
With Accor, plan more than an event plan an experience to remember!

in

Over

4900

hotels

111

countries

Visit us on

Stand 231
all.accor.com \ meetings.accor.com

TEMA: NMEE 2020

Oplev de

store spa nyheder
i Sverige

grupper, bibliotek, ildsted og panoramavinduer ud mod terrassen. I
indergården er der bygget et badstuehus med tillhørende ’Chambre
Separée’ og en varm massagepool. Derudover er der mulighed for at få
et koldbad om vinteren. Hotellerne ligger alle meget tæt ved Danmark,
og de nyder godt af de friske råvarer, som produceres på gårdene rundt
om på Bjärehalvøen.
Gram Hotels udstiller med Torekov Hotel, Hotel Riviera Strand samt Ho-

Torekov Hotel har fået større spa, ny lounge- og relaxafdeling, nyre-

tel Skansen, der er kendt for at tiltrække mange danske gæster. Hotel

noverede hotelværelser, nyt mødelokale og nybygget badstue med

Riviera Strand har som de andre to hoteller et perfekt match mellem

massagepool. Også på Hotel Skansen er der nye oplevelser på vej med

leisure og møder med ni mødelokaler, hvoraf ét er helt nyt. VIP-loun-

en roof top spa og udsigt over Kattegat. De mange nye faciliteter hos

gen passer perfekt til ledelses- og bestyrelsesmøder.

Torekov Hotel i Sverige er resultatet af en investering på i alt 18 mio.
svenske kroner i 2019. Den 200 m² nye lounge har chaiselonger, sidde-
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STAND 361

FN’s verdensmål
Vi har specielt fokus på 3 verdensmål.
Følg os på vingsted.dk/FN17
Vi passer på naturen i alt hvad vi gør
– og arbejder løbende på at nedbringe
vores klimaaftryk.

Et NATURligt valg
Naturen er vores faste omdrejningspunkt og har altid
været det. Men den smukke natur er blot en af mange
grunde til at mødebookere vælger os – igen og igen.

• 4-stjernede konferencefaciliteter midt i Danmark
med over 800 gratis p-pladser
• Komplette løsninger på alle størrelser arrangementer
– én kontaktperson
• Eventafdeling og aktivt pausekoncept med uanede muligheder
Ring på 7586 5533 eller læs mere på vingsted.dk

TOPMØDE
På Color Hotel Skagen får I rammer ud over det sædvanlige.
Beliggenhed i attraktive Skagen. Naturen lige uden for døren og
faciliteter i topklasse. Et 4-stjernet hotel med plads til 350 personer,
5 konferencelokaler, alt i mødefaciliteter, lækker forplejning
og masser af muligheder for events, som “Skagensmaler for en dag”,
“Champagnesabling på Grenen og “Rav og Strandsafari”.
Vi er certificeret med turismens miljømærke Green Key
- din garanti for at have valgt et hotel, der tager hensyn til miljøet.
Kontakt os på +45 98 44 22 33 eller konference@skagenhotel.dk.

Vi ses på

skagenhotel.dk

STAND nr. 255
nordic meetings
& events EXPO
25.-26. marts

be my guest

TEMA: NMEE 2020

Rul din

indre filmproducer ud
Lad det være en overraskelse,
lad det være underholdning,
lad det være læring ved det næste møde.

fundet på og iscenesætte een lille ”Oscar-præmiering” til bedste film

Der er professionelle folk med fra A til Z. Så resultatet af en film team-

Medarbejderne bliver tvunget til at skære budskabet ind til benet og

building bliver en lækker oplevelse, krydret med de ideer og den humor

vise mest væsentlige i deres eget produkt eller firma - eller en aktuel

og indsigt, som medarbejdere eller andre mødegæster selv bidrager

problemstilling.

under middagen. Filmteambuilding.dk’s rolle under produktionen af de
små reklamefilm, temafilm eller læringsfilm er at facilitere udvikling,
planlægning, afvikling og evaluering. Det er professionelle klippere,
som redigerer filmen, så udtrykket bliver som i en ægte reklamefilm. Ideen er super som kombination af samvær, teambuilding, nye
tanker om virksomhedens dna samt formidling af et konkret budskab.

med. Det er overraskende, hvad man kan nå på relativt kort tid. Og
det er morsomt f.eks. til festen om aftenen at se, hvad de andre har
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STAND 117

Hold møder og selskaber
på havets bund
Få Nordeuropas største akvarium for jer
selv, oplev livet bag kulisserne, eller hold
møder med udsigt over Øresund
LÆS MERE
på denblaaplanet.dk
eller skriv til os på
booking@denblaaplanet.dk

TEMA: NMME 2020

Nordic Meetings & Events EXPO byder på

stærke foredrag fra morgen til aften begge messedage. Foredragene afholdes på tre forskellige
scener: High Zone, Learning Zone og Trend Zone. Se alle foredrag på nmee.dk/program.
af KARIN FEIT ALMBERG

STINNE BOSSE
Bæredygtighed er hard core business

A

t arbejde med bæredygtighed handler ikke om CSR i glitterudgave, men om hard
core forretning. Både internt og eksternt er bæredygtighed gået fra at være ”nice to
have” til at være ”need to have”. Hør Stine Bosse fortælle om vilkårene for god, bæ-

redygtig ledelse i dag. Stine Bosse er bestyrelsesformand, tidligere CEO og foredragsholder.
Hun er kendt som en skarp og dygtig topleder.

ONSDAG KL. 11.30

DIETMAR DAHMEN
Spænd sikkerhedsselen
og få håret blæst tilbage

D

PETTER STORDALEN

ette foredrag er årets energy booster. Energibundtet af en

Bliv smittet af en

international foredragsholder, Dietmar Dahmen, fængsler sit

bæredygtig forkæmper

publikum med 100 kilometer i timen. ”Change happens - with or

without you,” siger han. Udfordringerne ved udviklingen er, at den sker i
en hastighed, som vi aldrig før har oplevet. Alt sker på samme tid. Men
hvordan skaber man energi og overblik til at bruge udviklingen og ska-

be et lys, som man kan følge både for sig selv og for sin virksomhed?
Hvordan kan vi forestille os fremtiden og dermed designe den?

B

æredygtighed er en af de store megatrends lige nu. Den norske
hotelguru og ejer af mere end 200 hoteller, Petter Stordalen, er
ikke kun en fremadstormende forretningsmand, han er også en

seriøs miljøaktivist. Via hans hotelkæde Nordic Choice Hotels viser han
sit stærke fokus på CSR og bæredygtig hotel management. Oplev hans

”Hvis vi ikke følger udviklingen, er vi fortabt”, mener Dietmar Dahmen.

personlige drive og få konkrete ideer og input gennem et inspirerende

Han har arbejdet med udvikling verden over og er en af Europas top bu-

foredrag, der tager udgangpunkt i Petter Stordalens egen bæredygtige

siness eksperter inden for innovation, forandring, trends og disruption.

rejse.

Han har en særlig evne til at vælte energi ud over sit publikum og belyse det komplicerede på en enkel og forståelig måde, så man får lyst til

HIGH ZONE: ONSDAG KL. 9.30

at handle nu – lige med det samme. Foredraget er på engelsk.

HIGH ZONE: TORSDAG KL. 10.00

Møde & Eventmagasinet
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TEMA: NMEE 2020

Se messens mange
spændende foredrag på:
nmee.dk/program

B

usiness er bæredygtighed – og bæredygtighed er business. Ikke
kun fordi, vi vil passe godt på pandaerne og naturen. Men også
fordi, der er forretning i at følge den nye verdensorden. Folk

vælger de produkter - de mødesteder, de events og den catering, som
bedst matcher deres egen eller deres kunders grundholdning. Men det
er ikke altid let at finde ud af, hvordan man får det hele til at gå op i
en højere enhed. Forandringen begynder med dig selv, mener Thomas
Kolster – en marketing aktivist med en mission om at få business

THOMAS KOLSTER
Forandringen begynder med dig selv

segmentet til at betragte mennesket og vores planet som det vigtigste.
Hør hans foredrag: ”Give a damn - be a challenging consumer.”

HIGH ZONE: ONSDAG KL. 13.00

Lad os dele de

bæredygtige erfaringer

Code of
conduct

Nordic Meetings & Events EXPO 2020 har fokus på bæredygtighed i en sådan grad, at udstillerne er
blevet bedt om at tænke bæredygtigt fra A til Z allerede inden, de ankommer til messen. Se med her
og få konkret inspiration til egne messer og møder. Spørg dine leverandører om de kan levere deres
materialer i komposterbart, bionedbrydeligt eller genanvendeligt emballage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Begræns dit affald og pak i genanvendelige kurve og lignende.
Overhold de affaldssorteringsanbefalinger, der er i Forum og vær med til, at sende så meget affald som muligt til genanvendelse og genbrug.
Vælg merchandise fremstillet af bæredygtige råvarer eller produceret af socialøkonomiske virksomheder.
Bestil materiale uden årstal på, så det kan genbruges flere år efterfølgende.
Hvis der er smagsprøver, så benyt bæredygtigt producerede servietter, papkrus, service etc.
Undgå plastikløsninger
Undgå vand i flasker.
Undgå at udlevere plastikposer.
Bestil ikke for stort antal, men afstem volumen efter antallet af besøgende på messen.
Overvej om ’leftovers’ kan doneres til udsatte eller børnehaven, genbruges til andre salgsaktiviteter eller andet?
Vælg digitale løsninger i stedet for printede brochurer og kort.
Vælg emballage og udsmykning af standen, så der er mindst muligt affald.
Udlever kun materiale til potentielle og interesserede gæster, da resten bare smides ud.
Undgå afskårne blomster.
Udstillerne har derudover modtaget forslag til bæredygtig transport, udstillingsmateriale m.v.
Møde & Eventmagasinet

TEMA: NMME 2020

SILLE KRUKOW
Kan man nudge til bæredygtighed?

S

ille Krukow er forfatter og medvært på det danske tv-show

CHRISTIAN BITZ
Sund mad på konferencer

“Vanens Magt”, hvor hun nudger danskerne til bedre hverdagsbeslutninger. Hun er nudging- og adfærdsdesignekspert, og tror

på adfærd som nøglen til at drive globale forandringer, og en måde
at indføre sundere, grønnere og sikrere beslutninger i hverdagen for
flertallet. I dette foredrag introducerer Sille Krukow grundlæggende
teorier, indsigter og eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge
hverdagen og omgivelserne for at ændre adfærd, samt hvordan man

D

e fleste hoteller har fokus på sundhed og bæredygtighed, men
hvad skal hotellerne forberede sig på i 2020 og fremover? Hvad
forventer kunderne, og hvordan imødekommer vi dem? Christian

Bitz fortæller om et nyt koncept, han har udviklet med Himmerland
Golf og Spa Resort, og giver sit bud på fremtidens konferencemad.

kan nudge medarbejdere og forbrugere for at ændre dem i retning af
mere bæredygtige, effektive og digitale arbejdsprocesser og forbrugs-

TREND ZONE: TORSDAG KL. 13.00

mønstre.

TREND ZONE: ONSDAG KL. 12.45

FORRETNING OG FORNØJELSE.
DET SKAL HELST BLANDES
·

365 værelser fordelt på to hoteller.
LEGOLAND® Hotel og Conference med 223 værelser
og LEGOLAND® Castle Hotel med 142 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn
og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept
Vi er nomineret til:

Se mere på LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse
LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere
af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed
for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget
helt ud over det sædvanlige.
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.

TEMA: NMEE 2020

M

ange kender Svend

Fælles fordybelse

Brinkmann som

uden distraktioner

forfatter, skribent og

Psykologiprofessoren mener, at

anmelder for Politiken, provoke-

vi som mennesker måske har

rende debattør og som vært på

nået grænsen for, hvor megen

både radio og tv.

fleksibilitet og omstillingsparathed, vi kan kapere. Evig foran-

Senest ”Brinkmann på P1” og

dring ser efterhånden ud til at

”Brinkmanns briks”.

være det eneste permanente i
vores liv, konstaterer han. Brink-

En af Brinkmanns stærke hold-

mann vil introducere tilhørerne

ninger er, at vi skal stå fast og

til en tænkning, der betoner

gøre op med tidens udviklings-

sindsro, værdighed og pligt.

tvang. Han er af den opfattelse,
at vi som mennesker er udfor-

Svend Brinkmann mener, at der

dret af, at vi skal tage stilling til

er en tendens til, at vi vurderer

alt for meget på meget kort tid

os selv og hinanden på, hvad vi

– hele tiden.

yder og præsterer. Det har skabt
et stærkt fokus på mig – og

Han opfordrer os til ikke at være

hvordan jeg skal udvikles for at

så bange for at gå glip af noget

blive god nok eller bedst.

og i stedet begrænse os fra al
den støj, vi omgiver os med og

”Vi burde se mere ud mod

som forhindrer os i at fordybe

verden og tænke mere fælles.

os. Denne konstante afsøgning

Der er meget mere end dig og

af alt for mange informationer

mig,” siger han. ”Vi skal skabe

og valgmuligheder begrænser

rammerne for en fælles fordy-

os nogle gange mere, end den

belse, hvor vi ikke hele tiden

gavner.

distraheres”.

”Selv om det er godt at have

Kom og hør psykologiprofesso-

valgmuligheder, så er det ikke

ren tale om at se udad og ikke

godt hele tiden at skulle vælge,”

være så navlebeskuende. For

siger han.

hvis vi ikke skal finde os selv,
hvad skal vi så finde?

HIGH ZONE:
TORSDAG KL. 13.15

”Hvis vi ikke skal
finde os selv,

hvad skal vi så finde?”
Spørgsmålet er til gæsterne på Nordic Meetings & Events EXPO 2020 af professor i
psykologi på Aalborg Universitet, Svend Brinkmann. Svaret kan man så gruble lidt
over, indtil man hører Svend Brinkmanns eget svar ved hans indlæg på messen.

TAK FOR
FIRE FANTASTISKE NOMINERINGER

MØDER OG KONFERENCER PÅ KANTEN AF ØRESUND
Vi er så stolte og taknemmelige over at være nomineret i hele 4 kategorier til dette års Danish Meeting &
Event Award.
Vi gør hver dag vores bedste for at give vores mødegæster den ultimative oplevelse når de er på Marienlyst
Strandhotel.
Vores unikke beliggenhed, de smukke lokaler og den
gode service skaber de bedste rammer for alle typer
af møder og konferencer på hotellet.
Hver dag serverer vi en alsidig mødeforplejning med

fokus på den gode madoplevelse. Vi har desuden
udviklet madkonceptet SUNDKRÆS til at sikre en god
og vedvarende energi med fokus på råvarer, der bidrager til velsmag og nydelse og som giver følelsen
af overskud hele dagen.
I samarbejde med stærke partnere inden for aktiviteter
og teambuilding, præsenterer vi en bred palette af
muligheder lige fra aktive mødepauser, skræddersyede
teambuildingaktiviteter til helt unikke fællesoplevelser
ude som inde.

LÆS MERE OM MØDER
OG KONFERENCER
PÅ MARIENLYST.DK
HER KAN DU
GIVE OS DIN STEMME

Marienlyst Strandhotel / Ndr. Strandvej 2 / 3000 Helsingør / T: 4921 4000 / www.marienlyst.dk

TEMA: NMEE 2020

FROT TEHÅNDKL ÆDER I 100% EUROPÆISK HAMP fra Hemp
Copenhagen, som er en af udstillerne i Green Zone.

Besøg Green Zone

- messens grønne bazar
Få inspiration til økologiske produkter og stil
spørgsmål til garvede eksperter inden for
bæredygtighed. Som gæst på messen kan man
købe bazarens produkter på selve dagen.
100% BIONEDBRYDELIGT TO-GO KRUS
i bioplast og kork fra ’Grønt Kontor’.

af KARIN FEIT ALMBERG

D

er er mange ting, man kan gøre for at tænke bæredygtighed ind

’Miljømærkning Danmark’ står

siger Pia Rathsach, stifter af Go-

i hverdagen - udfordringen for de fleste er at komme i gang. I

bag Svanemærket, som har et

Green Danmark netværket, som

Green Zone kan man møde en række garvede producenter og le-

mål om at mindske den samlede

udstillerne alle er med i. “Men

verandører, som har haft bæredygtighed som fokusområde i adskillige

miljøbelastning fra produktion

vi oplever også, at det bliver svæ-

år. Man får konkret inspiration til bæredygtige events, møder, firmaga-

og forbrug. Kom og hør, hvad

rere for den enkelte at overskue,

ver m.v., og der er mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne selv.

mærket står for.

hvordan man kommer i gang. Det

Bæredygtig luksus og grønt kontor

’100% bionedbrydelig to-go

vil vi gerne lave om på.”

34

krus i bioplast og kork Grønt

GoGreen Danmark er et netværk

På bazaren kan man blandt andre møde:

Kontor’ er alt, hvad man skal

med over 170 virksomheder, der

’Grønnere Vine’ er biodynamiske, natur- og RAW vine, der skabes i

bruge inden for kontor og møder.

viser vej til en bæredygtig frem-

samklang med naturen og de dyr, som er implementeret i et biodyna-

Kvalitet, design og anstændige

tid. Fællesskabet er en stærk løf-

misk landbrug. Vinen er uden kunstgødning og pesticider.

produktionsforhold er essensen

testang for udvikling af et grønt

ligesom ressourceforbrug er et

Danmark, når vi sammen tager

’Mark Hermann Chocolate’ er håndlavet økologisk chokolade, kon-

parameter, når der udvælges

ansvar for mennesker og miljø.

fekture, kager og desserter skabt med passion og gode råvarer.

produkter.

’Hemp Copenhagen’ er tekstiler i hamp. Det er økologiske, bæredyg-

“Vi oplever en meget stor interes-

tige og antibakterielle tekstiler fra naturens hånd. Fra usprøjtet spire til

se for at handle bæredygtigt og

bæredygtig, blød luksus.

træffe valg, der gør en forskel,”

Møde & Eventmagasinet

11 WELL

DONE
MØDELOKALER
Med masser af saft og kraft og råt placeret i Kødbyen. Hold dit næste
møde på Scandic Kødbyen, og få plads til kreativ udfoldelse og adgang
til den nyeste teknik.
Scandic Kødbyen er nomineret for Best Venue – Meetingrooms til årets
Danish Meeting & Event Award 2020. Og Scandic Sluseholmen kan
brillere med en nominering for vores Meeting Advisors i kategorien Best
Young Talent. Vi takker og bukker – og håber at møde dig på et af vores
mange hoteller.
Stem på os på nmee.dk/award

scandichotels.dk/meeting

BÆREDYGTIG FIRMAFEST
for 10.500 ansatte

af CHRISTIAN GULDAGER

Festen begyndte kl. 15.00 og kl. 11.00 klarede

lige så godt,” fortæller event manageren. ”Alt

A

vejret op, og alt blev godt. Jeg har en særlig

affald sorteres og ingen maskiner på pladsen

forbindelse,” smiler Anette Hougs.

anvender diesel – i hvert fald ikke, hvis det

hos Novo Nordisk tænkes der også bæredyg-

”I 2020 har koncernen besluttet, at vi ikke

Mad med omtanke

tigt.

længere anvender éngangsplastik. Det

Cateringvirksomheden ”Mad med omtanke”

betyder farvel til alt fra balloner, sugerør, pla-

er den foretrukne leverandør til Novo Nordisk

Event Manager Anette Hougs har været arran-

stikglas – og kun komposterbart emballage

sommerfester, for ”kvaliteten er helt i top,

gør af de årlige kæmpe-fester siden 1985 og

vil blive accepteret. Der bliver ingen plastik-

og samtidig arbejder de med en grøn profil”,

ansat i koncernen i 41 år. Hun kender koncer-

vandflasker, men udelukkende rindende vand,

forklarer Anette Hougs. Selv skriver ”Mad med

nens puls og ånd, hvor ansvarlighed for både

som kan tappes i flasker. Hidtil fik gæsterne

omtanke” på deres website, at de prioriterer

ansatte og samfundet er meget væsentlige

et armbånd om håndledet ved indgangen,

økologi og recycling. Råvarerne er udvalgt

elementer.

men det er nu erstattet af et stempel, som er

med omtanke for smagen, dyrene og miljøet.

meget mere bæredygtigt og fuldstændig

Grundlæggende er grøntsager, kolonial- og

t have det hyggeligt og morsomt med

kan undgås.”

hinanden, det er meningen med Novo
Nordisk´s årlige sommerfester, men

Bæredygtig fest

Hygge og samvær for 10.500 gæster

mejeriprodukter økologiske. Kødet er ikke al-

Alle de 16.000 ansatte i Novo Nordisk Dan-

tid økologisk, men de skeler til dyrevelfærden,

mark inviteres til sommerfesten og ca. 10.500

når der købes ind. ”Vi navigerer efter smag og

takker ja. Det er en god mulighed for at

kvalitet, når vi vælger råvarer. Oftest ender

mødes med kolleger fra andre afdelinger og

valget på det økologiske, men ikke altid.”

destinationer i landet – og der er ingen skjult

En campingvogn på Roskilde Dyrskueplads er

dagsorden. Meningen er udelukkende hygge

Anette´s hjem et par uger før festen – og en

og godt samvær, og selv om der (måske)

uges tid efter. Sammen med de mange leve-

ikke bliver talt arbejde, så fungerer det altså

randører tjekker hun alle detaljer og sikrer, at

bedst, når man kender hinanden.

den store fest bliver både så hyggelig, som
den skal være, men også ligeså bæredygtig,

Temaet i 2019 var ”do you remember” – en

som Novo Nordisk er kendt for. Og lidt sjovt

rejse på ”memory lane” – og blev igen afviklet

må det være at gøre 10.500 kolleger glade

på Roskilde Dyrskueplads, for hvor er der

med Champagnebar, kæmpescene med

ellers plads til 10.500 gæster?

landets bedste musik, gourmet-hotdog bar,
natmad, vinbar, storslået menu, dans og

”Det har endnu ikke regnet, når vi afvikler

stjernehimmel – og bæredygtighed.

festen, men for nogle år siden regnede det
kraftigt dagen før. Så meget, at vi måtte
bestille slamsugere og vaske mudder væk.
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EVENT MANAGER ANET TE HOUGS
er en populær kvinde blandt kollegerne.

Det nytter at
lytte til naturen

Naturligvis.
Sidste år lancerede Sinatur Hotel & Konference

arbejder alene. Derfor involverer vi både gæster og

en bæredygtig forretningsstrategi med en række

samarbejdspartnere, ja, faktisk gerne alle, der deler

ambitiøse mål, vi vil nå frem mod 2030. Vi har

vores kærlighed til naturen og kan få gavn af vores

besluttet at lade naturen få det sidste ord og taget

erfaringer. Som gæst bidrager du til at genoprette

initiativer, som allerede giver resultater, fordi både

naturområder, da vi køber en kvadratmeter vild,

vores medarbejdere og leverandører bakker op om

dansk natur via Den Danske Naturfond, hver gang

de mange bæredygtige tiltag.

der afholdes et møde eller en konference på vores
hoteller.

I 2030 vil vi være affaldsfrie, og vi er to tredjedele i
mål i dag, hvor vi genanvender 70 % af vores affald.

I 2019 fik vi flere fine anerkendelser, som bekræfter,

Vi bruger kun grøn strøm og har reduceret antallet

at der er bred opbakning til vores strategi: Vi blev

af leverancer til vores hoteller med 60 %. Begge dele

kåret som Danmarks Bedste Hotelkæde, fik en Møde

bidrager til vores mål om at blive CO2-positive. I vores

& Event Award for ”Bedste Madkoncept” og var

bestræbelser på kun at købe danske og primært

nomineret til Økologisk Landsforenings Øko-pris.

økologiske fødevarer samarbejder vi tæt med lokale
producenter, og i 2030 køber vi også kun certificerede

Nu glæder vi os til sammen med vores gæster,

produkter fra bæredygtige virksomheder.

leverandører og samarbejdspartnere at fortsætte
rejsen mod en bæredygtig verden, hvor vores fælles

Som gæst er du med til at gøre en forskel

natur er lige så smuk og berigende som i dag.

Selv om vi har fokus på bæredygtighed og ansvarlighed
i alt, hvad vi gør, kommer vi ikke langt nok, hvis vi

Læs mere om, hvordan vi lytter til naturen på sinatur.dk

Klimamenu
Madkastellet er en af frontløberne, når reduktionen af CO2 skal tænkes
ind i menuen – og dermed ud af opskrifterne. Og det behøver ikke være

n

kedeligt hverken for øjet eller smagsløgene, selvom samvittigheden

vi skal passe på klimaet og helbredet. Men menneskets adfærd er
primært drevet af lyst. Så hvis retterne ikke er genkendelige og får
tænderne til at løbe i vand, bliver maden jo valgt fra, og så er vi lige
vidt,” forklarer stifter af Madkastellet Rasmus Pors. En af Madkastellets
grønne hofretter er en grøntsagstatar, der er tilberedt af grøntsager og
svampe, hvilket reducerer CO2-aftykket med 75% sammenlignet med
en klassisk oksetatar. Så her kan du nyde lækkerierne med god samvittighed – også i forhold til din egen sundhed!

grø
ins
n

”Vi bombarderes med rationelle argumenter for hvordan og hvorfor

pir
ati
o

skal være helt i top, når gæsterne kaster sig over buffeten.

TO DANSKE BYER I TOPPEN

på den globale bæredygtighedsskala

København fastholder sin høje placering på den globale bæredygtighedsskala, men nyt er det, at Aalborg tager et direkte spring
ind på top 5 over de mest bæredygtige byer i verden. Det årlige Global Destination Sustainability Index (GDX Index), der rangerer
50 byer fra hele verden efter deres præstation på forskellige parametre inden for bæredygtighed, har igen tildelt København en
flot andenplads. Den danske hovedstad scorer 88 point ud af 100 mulige og mangler kun 1,6 point for at nå Gøteborg på førstepladsen. Mere overraskende er det, at Aalborg hopper fra 18. pladsen på sidste års liste til en flot femteplads på listen for
2019. Aalborg scorede 76,2 point på årets liste mod 62 point i 2018. Den flotte udvikling fra sidste år sendte Aalborg ind i top 3 i
kategorien for Best Improver Award.
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GRØNNE tendenser
TREND 1: Certificeringer på indkøbssedlen
taget hensyn til miljøet, kemi og arbejds-

krav i sin værdikæde og derved starte en

større pejlemærke, når der skal købes ind

forhold. Når vi kigger efter de anerkendte

positiv kædereaktion. I sin eventkommu-

til events. Anerkendte mærkningsordnin-

mærkningsordninger, er det nemt at købe

nikation kan man bruge logoerne fra de

ger, som eksempelvis Green Key, MSC,

bæredygtigt ind, da det er søgbart og

mærkningsordninger, man har valgt, til at

Det Økologiske Spisemærke eller Svane-

overskueligt for både leverandører og mø-

synliggøre sine valg og fortælle de gode

mærket stiller høje krav, og derfor ved vi

deplanlæggere. Ved at tage en dialog om

historier.

som indkøbere og forbrugere, at der er

et fælles bæredygtigt mål, kan man stille

N
VA

EM ÆRK

E
T

S

Fremover vil certificeringer være et endnu

TREND 2:

FN’S 17 VERDENSMÅL
som kompas for danske leverandører
Hensynet til vores klode og samfundsansvar er for længst slået igennem i eventplanlægningen med de 17 verdensmål som kompas. Cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken har udvalgt flere verdensmål
med henblik på at reducerer madspild i eventcatering. HORESTA har

foto: MARVIN MEYER, UNSPL ASH

udarbejdet et idekatalog til, hvordan man kan arbejde med de verdensmål, som passer til ens virksomhed. Der er meget god inspiration
at finde, uanset, hvor langt man er kommet på den rejse. DANHOSTEL
har udarbejdet et Verdensmål-manifest til kædens medlemmer, hvor
ideer skal integreres i den daglige drift af og adfærd på de i alt 63 Danhostels i Danmark. Under hver af de af 17 Verdensmål er der idéer til,
hvordan ledelsen, medarbejdere og gæster kan samarbejde om dem.

TREND 3:

Bæredygtig udvikling
foregår i partnerskaber
Man behøver ikke kunne det hele selv. Meld dig ind i faglige/
indkøbs-netværk, allier dig som partner i bæredygtige
projekter, ansæt en Ph.d.-studerende, og få tilført ny viden
fra andre virksomheder med samme bæredygtighedsmål. Vi
ser flere nye konstellationer af samarbejde spire frem. Hos
Sinatur Hotel har et samarbejde med Den Danske Naturfond
betydet, at Sinaturs konferencegæster bidrager til at genoprette naturen og sikre truede dyr og planter. Ved booking
af et møde eller event, køber Sinatur en kvadratmeter skov.
Andre eksempler er Copenhagen Pride og Kurhotel Skodsborg, som deltog i projektet Bæredygtig Bundlinje og sparer
henholdsvis 0,4 og 103 ton CO2 pr. år fremover.
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Små skridt
til store
forandringer

af ens egen samvittighed. Så der skal vilje

fælder skov for at få plads til vinmarker,” siger

og lyst til at ændre adfærd. Men selvom det

videnschef hos Tænketanken Concito, Torben

er nyt, at alt skal være grønt, er det ’gamle’

Chrintz.

værdier som god kvalitet og genbrug, der skal
skabe forandringerne.

Fortiden var på mange
områder bæredygtig

Hvad er næste trin?

Hvis vi skal skabe en økonomi, som kan

Men vores vaner er blevet så indgroede, og vi

brødføde befolkningerne, samtidig med at vi

selv så forvente, at omstillingen til genan-

minimerer CO2 udslippet per brugt krone, så

vendelige og bæredygtige produkter ikke sker

er god kvalitet nøgleordet. Dugen, der holder

over natten.

vask efter vask, kan være bedre i det lange
løb. Og når virksomhederne skal på messe,

Der uddeles endnu ikke bøder for
at bruge for meget sølvpapir eller
for at køre i hver sin (store) bil til
møderne. Men vi vil gerne være
miljøbevidste, fordi det giver
mening, og det behøver ikke
være så svært.

Hos den tre år gamle organisation ”Grøn

anbefaler ”Grøn Forskel” f.eks., at man indkø-

Forskel” har man lavet et inspirations-katalog

ber gedigne materialer, som kan bruges igen

med 52 forslag. Ét til hver uge i året. Et af de

og igen.

målbare forslag går ud på, at man sætter
et stort kryds over oksekødet. Målt på CO2

Selv borddekorationer skal gerne kunne

udslip udleder oksekød 26 gange så meget

genbruges. Og når du sætter lys på bordet,

som f.eks. kartofler. Men hvad vinen angår, så

så vælg de kunstige, som efterhånden ligner

vil mange sikkert bliver overraskede over, at

levende lys til forveksling. Et af de mere

den økologiske vin ikke nødvendigvis er den

usædvanlige initiativer fra ”Grøn Forskel” er,

bedste – for miljøet altså.

at firmaerne opretter en byttecentral med
brugte varer i virksomheden. Det kræver ikke

af KARIN FEIT ALMBERG

”Klimamæssigt er den konventionelle vin

andet end et par reoler og et lille lokale, hvor

A

bedre end den økologiske vin. Det skyldes, at

folk selv lægger deres ting. Intet forhindrer

t holde bæredygtige møder er stadig

udbyttet fra de økologiske marker er mindre

hotellerne i at lave et genbrugsrum med

styret af den enkeltes vilje, og motiva-

- og spildet større. Du skal bruge et større

samme formål.

tionen for at agere ansvarligt er styret

areal, og det vil i sidste ende betyde, at du

SINATUR HOTEL & KONFERENCE har stærkt fokus på bæredygtighed. Her med egen stand på NMEE 2020, hvor de fleste elementer kan genbruges fra år til år.
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14 mødesteder
14 veje til
et resultat
Book dit næste møde i Nordsjælland.
unikkemoedesteder.dk

commocean

KONFERENCEDØGN

1.995,-

FRA

PR. PERSON

NÅR BUSINESS
OG PLEASURE GÅR
HÅND I HÅND

Den anerkendte kok og Masterchef-dommer Jesper Koch har
udviklet og leder Alsiks tre restauranter og konferencekøkken.

KONFERENCEDØGN
PR. PERSON FRA KR.

1.995,-

- Dit konferencedøgn indeholder bl.a.:
- Overnatning i skønt værelse med udsigt
- Isvand, frisk frugt, kaffe, the og eftermiddagsforkælelse under mødet
- Lækker morgenbuffet og frokost
- 2-retters aftenmenu
- Adgang til Alsik Nordisk Spa & Wellness

KONFERENCEDØGN
INKL. FLYBILLET

TUR/RETUR KØBENHAVN
- SØNDERBORG
PR. PERSON FRA KR.

PÅ STEIGENBERGER ALSIK HOTEL & SPA KAN DU KOMBINERE PERFEKTE
RAMMER OG FAGLIGT INDHOLD MED GASTRONOMI OG WELLNESS I
SÆRKLASSE.
Uanset om I er tre eller trehundrede deltagere, bliver jeres erhvervsarrangement noget
ganske særligt på Steigenberger Alsik. Perfekte rammer med ti konference- og mødelokaler – alle med enestående havudsigt, ro og fremragende akustik – bakker op om
det faglige indhold. Undervejs står en af Danmarks bedste kokke klar til at forkæle jer,
imens vores wellness-instruktører giver mulighed for at integrere mindfulness-øvelser
i mødeprogrammet. Senere venter både gastronomiske oplevelser i særklasse og afslapning for krop og sjæl i Danmarks største spa.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

2.995,-

A L S I K . C O M | N Ø R R E H AV N E G A D E 2 1 - 2 5 | 6 4 0 0 S Ø N D E R B O R G |

T: + 4 5 7 4 2 0 3 0 0 0

Hvor vigtig er BÆREDYGTIGHED
for dig som mødeplanlægger?
Vi har spurgt fire mødeplanlæggere, hvor de placerer sig på en bæredygtighedsskala fra
1–10 i deres planlægning. Bliver de rådgivet godt nok af mødestederne? Og hvad er den
bedste service, mødestederne kan give forud for mødet?
af KARIN FEIT ALMBERG

Lene Bezzelt

Kvadrat Soft Cells A/S:

BÆREDYGTIGHED
skal komme fra mødestederne

>>

Vi går ret meget op i bæredygtighed i mit firma, alt efter

Service over for mig

typen af arrangementet. Hvis der er et mødested, der opfylder alt i for-

God service for mig som mødeplanlægger er, hvis man har en god

hold til et givet mål med mødet, vælger vi dem dog ikke fra, blot fordi

kontakt og feedback fra mødestedet. Jeg vil gerne have mange forslag

de ikke er bæredygtige nok. Nogle gange må man gå på kompromis.

under forberedelserne. De ved jo selv, hvad de kan levere. Et møde kan
f.eks. blive lidt tørt, hvis der er for mange PowerPoints. Hvis mødeste-

Flere og flere mødesteder informerer om deres bæredygtighed. Jeg

det har nogle ideer til at gøre tingene på en mere spændende måde, er

har efterhånden god gefühl og ved, hvem der går op i det. Comwell for

det kun rart med input. Man kan jo ikke vide alt.

eksempel. Det betyder, at jeg vælger dem, hvis de også kan levere alt
det andet. Teknikken betyder f.eks. rigtig meget. Crowne Plaza Copen-

På selve dagen er det vigtigt, de er opsøgende og spørger, om alt er,

hagen Towers var også tidligt fremme. Den bæredygtige udvikling skal

som det skal være, så jeg ikke skal lede efter dem. Nogle har en sind-

nok komme primært fra mødestederne, så følger virksomhederne

sygt god fornemmelse for det, og man kan mærke, de er trænede i det.

med.
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Kathe Iversen

Stina Fly

LOKATION er stadig vigtigst

Det er blevet NEMMERE at træffe
det FORNUFTIGE VALG

Danmarks Nationalbank:

>>

De sidste par steder, vi har holdt

Ørsted:

møder, har de været godt på vej. Mødet er

>>

måske ikke 100% bæredygtigt, men der
er vand på kander, papbægre, maden
er økologisk osv. Men jeg synes, møde-

Fokus på bæredygtigheden stiger

i takt med, at stederne selv begynder at
være mere opmærksomme på det. Det er

stederne kunne gøre mere ud af også at

blevet nemmere at vælge fornuftigt, og

fortælle om den del af deres bæredygtige

det er dejligt. Stederne er generelt super

tiltag, som man ikke kan se.

gearede til at informere om, hvad de kan
tilbyde. De skriver f.eks., hvis de fået Det

Jeg har ikke selv stillet krav til mødestedernes bæredygtighed. Lokatio-

Økologiske Spisemærke. Hos Ørsted har vi

nen er stadig vigtigst. Hvis vi f.eks. har en konference, hvor der kommer

meget fokus på bæredygtighed, så det ligger

deltagere fra hele Europa, skal de kunne komme hurtigt fra lufthavnen.
Og stedet skal også ligge praktisk i forhold til os selv.

fint i tråd med vores politik. Men det er ikke alle mødestedernes restauranter, der er helt bæredygtige. Vores egen kantine er længere. Hvis vi

Service over for mig

forventer, at omverdenen skal hjælpe, må vi selv kigge indad.

God service for mig, er den dialog man har inden mødet. At de svarer
på vores henvendelser. Tilbagemeldingen er vigtig, så man ved, de

Jeg har endnu ikke valgt nogen fra pga. manglende bæredygtighed. Når

har styr på det. Vi er ikke interesseret i indblanding i målet med vores

jeg vælger mødested, er det et sammensurium af mange ting. Men jeg

møde. Vi finder vores egne faciltatorer. Det kan f.eks. være, vi bruger en

tror ikke, jeg ville vælge et sted, som slet ikke var bæredygtigt - selv om

økonomiprofessor som facilitator, fordi han ved noget om emnet. Hvis

de kan noget andet. Det vil ikke være i firmaets ånd.

man ikke er godt inde i stoffet, kan man ikke lave en afrunding.
Service over for mig
God service for mig er korte svartider. Der er mange ender, der skal

Mette Marie Ørum
Topdanmark Forsikring:

mødes, når man planlægger et arrangement, så det går ikke, hvis der
går flere dage, inden jeg får svar på mine spørgsmål. Den del opfyldes
desværre ikke lige godt hos alle.

BÆREDYGTIGHED er SPRÆNGFARLIGT emne !

>>

Vi er efterhånden selv ret bæredygtige. Bl.a. i forhold til

Service over for mig

transport. Når vi samler folk fra hele landet, prøver vi at minimere det

Den bedste service, man kan give mig som mødeplanlægger, er at

samlede antal kilometer. Man skal f.eks. helst køre flere i samme bil,

lytte og finde ud af, hvad det er for et arrangement, jeg kommer med.

og vi har efterhånden kun kander i stedet for kildevand til vores møder.

De må meget gerne give mig et billede af, hvordan det kan se ud. Og

Plasticglas har vi helt afskaffet.

så skal de tage ansvaret for alle de praktiske ting. Jeg skal helst ikke
blandes ind i, hvordan bordene står. Men jeg skal vide, at al den

Vi har ikke haft så meget fokus på, hvad mødestederne gør

slags er i orden og passer til mit møde.

for at mindske madspild. Men vi har selv fokus på det i
vores egen kantine. Vi prioriterer ikke bæredygtig mad så
højt endnu. Mit ansvarsområde er landbrugssektoren,

af mødet. Men jeg har ikke behov for, at de faciliterer.

og her er vandene delte! Enten brænder landmænde-

Indblanding kan godt blive for meget. Men jeg vil meget

ne for bæredygtighed – eller også sprænger man en

gerne have deres ideer, hvis de har gode erfaringer fra

bombe ved overhovedet at nævne det. Der er ingen
mellemvej.
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Mødestederne må gerne gå ind i, hvad vi skal have ud
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et tilsvarende møde. Det er jo derfor, man går ud af
huset for at få hjælp.

Tivoli Hotel & Congress Center

PERFEKTE MØDESTEDER MED CHARME OG STIL
I C E N T R U M A F K Ø B E N H AV N

Tivoli Hotel & Congress Center
Phoenix Copenhagen
Imperial Hotel
The Square
Copenhagen Island
Copenhagen Strand
Gentofte Hotel

Den lette dagmødepakke
pr. person fra DKK

575,-

Søg, forespørg og bestil på arp-hansen.dk/konference eller kontakt os på telefon 8030 3045.
Alle Arp-Hansen Hotel Groups hoteller er miljøcertificerede af Green Key og bidrager til et grønnere Danmark.

NYHED

Masterclass 2020

Bring dine møder og konferencer
op på ”next level”
Uddannelse for møde- og eventplanlæggere
Hidtil har der ikke eksisteret en teoretisk uddannelse for erfarne mødeplanlæggere i Danmark. Det gør der nu, hvor Kursuslex introducerer
2 Masterclass forløb.
•
•

Masterclass - praktisk mødeplanlægning fra A-Z
Masterclass - strategisk mødeplanlægning

Begge forløb har til formål at skabe et højt kvalificeret niveau for
møde- og eventplanlægning i Danmark.
Det får du ud af at deltage
• For ledelsen i enhver virksomhed eller organisation, er der et
stort forretningspotentiale i faglig viden om og udvikling af
møder og konferencer.
• Du lærer at fokusere på idéen og konceptet for mødet og du gør
dit arrangement mere målrettet, fordi du forstår at etablere en
strategisk sammenhæng mellem møderne og ledelsens overordnede mål og strategi. Der vil være en rød tråd fra indbydelse til
evaluering, fordi alle beslutninger er truffet med reference til et
fast koncept for arrangementet.
• Med begge Masterclass forløb får du som planlægger viden om
møder, konferencer og events, som baserer sig på videnskab,
forskning og tal.

Sådan foregår det
Begge MasterClass forløb består af 6 moduler, som gør møde- og konferenceplanlæggere i stand til at deltage i og udfordre virksomhedens/
organisationens øverste forretningsmæssige og politiske beslutninger
og skabe værdifulde arrangementer for alle implicerede.
Undervisningen foregår i København.
Deltagerprofil
Masterclass forløbet er for dig, der er erfaren møde-, konference- eller
eventansvarlig i en virksomhed eller organisation.
Pris pr. Masterclass (6 moduler)

Kr. 12.500 ekskl. moms. Ved deltagelse i begge forløb er

prisen 18.000 kr. ekskl. moms. Prisen omfatter fuld forplejning på
kursusdagene. Prisen omfatter ikke ophold på internat, som afregnes
på kursusstedet.
Diplom
Efter endt Masterclass får du et diplom som dokumentation for, at du
har gennemført forløbet.

Læs mere om Masterclass på: Kursuslex.dk/arrangementer/masterclass

Hold dit næste møde
under regnbuen

ARoS – Aarhus Kunstmuseum er en helhedsoplevelse
Rammerne er utraditionelle og omgivelserne er herligt udfordrende.
Vi har mødelokaler i alle størrelser, og tilbyder alt fra det intime forretningsmøde
til den store konference. Stemningen i huset er inspirerende,
beliggenheden unik og gastronomien udsøgt.
Læs meget mere om møde- og konferencemuligheder på aros.dk/virksomheder/faciliteter
eller ring og hør mere om jeres muligheder på 8730 6603

DERFOR DANMARK: AARHUS SOM MØDEBY

Direktør i Aarhus Lufthavn, Peer H. Kristensen:

Nu kan vingerne bære
Aarhus har ambitioner om
at gøre byen til landets (næst)mest
foretrukne mødeby. Samarbejdet mellem
de lokale aktører er højt prioriteret og afgørende for at løfte byen op på det niveau som
erhvervskunder forventer. I Aarhus Lufthavn
er forvandlingen ikke til at overse – det
provensielle udtryk er det seneste
år erstattet med faciliteter på
internationalt niveau.

48

Møde & Eventmagasinet

DERFOR DANMARK: AARHUS SOM MØDEBY

af KARIN FEIT ALMBERG

S

amarbejdet om at øge Aarhus’ tiltrækning som møde- og kon-

”Aarhus er en grøn by, hvor man

”Lufthavnens ejerkreds er

ferenceby starter i lufthavnen og fortsætter inde i byen, hvor

hurtigt er ude ved vand eller skov,

udvidet med private ejere, så vi

man kan møde et frivilligt korps på 2.000 mennesker, der står til

og der er mange grønne områ-

ikke længere kun er en offentlig

rådighed som hjælpere og guider, når der kommer store konferencer til

der, hvilket matcher godt til f.eks.

lufthavn. Private investorer vil

byen. I Aarhus samarbejder mødestederne med hinanden og med alle

sundheds- og lægekonferencer,”

skabe og tilføre det, der skal til

kulturhusene. Byens udprægede fællesskab er en reminiscens fra 2017,

siger Peer H. Kristensen. De to

for at berettige deres investering.

da Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad. Her opdagede man, hvor

største konferencesteder i dag er

Og ejerne ved godt, at der er grøn

meget en by kan løfte i fællesskab fremfor at konkurrere indbyrdes.

Musikhuset Aarhus og Radisson

dagsorden, hvis investeringen

Blu Aarhus. I 2024 åbner konfe-

skal stige i værdi,” siger han.

”Tiden som kulturby har lært os, at vi er hinandens forudsætninger for

rencehotellet Scandic Aarhus Ø

vækst. Vi har lært at samarbejde. Og hvorfor skal kvaliteten først starte

med 500 værelser og plads til ca.

på hotellet? Det er vigtigt, at følelsen af at blive godt modtaget begyn-

2.000 konferencegæster. Hotellet

der allerede i lufthavnen eller på banegården. Hele lufthavnen bliver en

er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels

VIP Lounge for alle. Og når man ankommer til Aarhus Lufthavn, er man

og BIG.

videre med bus eller taxa allerede ti minutter efter, flyet er klodset op
(standset, red.),” forklarer direktør i Aarhus Lufthavn, Peer H. Kristen-

Der er økonomi bag

sen.

den grønne omstilling
Aarhus Lufthavn forventer at

Men hvad er det, Aarhus kan?

tredoble antallet af passagerer

”Hvis man vil lidt mere med sine møder og f.eks. gerne vil have den

til 1,5 million over de næste år.

åndelige føde med ind, så har man en kæmpe fordel ved at holde sine

Blandt andet ved at få flere

møder i Aarhus. Hele byen hviler på en bund af kultur og viden. Aarhus

passagerer fra de øvrige nordiske

er en nemt tilgængelig by for både bil, fly og tog, infrastrukturen

lufthavne. Flyskam er ikke et

fungerer og betyder, der er stor sammenhængskraft også ved de helt

ord, der skræmmer lufthavnsdi-

store konferencer,” fortæller Peer H. Kristensen. ”Vi må ikke glemme, at

rektøren i Aarhus. Flyindustrien

Aarhusområdet huser ca. 1 mio. mennesker. Det er trods alt 20 procent

arbejder på højtryk for at omstille

af Danmarks befolkning!”

sig fra sort til grøn flyenergi.
Omstillingen er blot en overgang,

Der bygges i øjeblikket en del nye mødesteder og hoteller i Aarhus.

og Peer H. Kristensen er ikke et

Ifølge Peer H. Kristensen går trenden fra storbyer over imod ’nummer

øjeblik i tvivl om, at der vil udvik-

2 byerne’.

les bæredygtige løsninger.

”TIDEN SOM KULTURBY har lært os,
at vi er hinandens forudsætninger
for vækst. Vi har lært at samarbejde.”. Peer H. Kristensen er direktør
i Aarhus Lufthavn og primus motor
for den forvandling, der er sket blot
det seneste år.
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DERFOR DANMARK: AARHUS SOM MØDEBY

Direktør i Erhverv Aarhus, Marc Perera Christensen

AARHUS

er en følelse af fællesskab

Når man er glad for at være den, man er, kan det ses udenpå. Og når indbyggerne i en hel by er glade for at være, som de er, smitter det af, så man
mærker det overalt. ”Smilet i Aarhus lever,” siger direktør i Erhverv Aarhus,
Marc Perera Christensen.
af KARIN FEIT ALMBERG

”V

i har en stærk tillid til hinanden i Aarhus, og vi er gode til at

Lær af dem, som tænker

dele vores ideer i stedet for at slås for at få hver vores del af

anderledes end dig selv

kagen,” siger Marc Perera Christensen. ”Vi har et Cross Over

Det stærke samarbejde i Aarhus

samarbejde mellem erhverv, kultur og politik. Og som mødeplanlægger

giver ekstraordinære mulighe-

kan man gå ind ad enhver af disse døre og stadig få de andres input”.

der for hvert eneste møde, der
afholdes.

”Det er nemt at samle mennesker om en god ide her i byen. Som initiativtager til Aarhus Kulturhovedstad 2017 og næstformand for Aarhus

”Et møde må gerne være mere

Festuge oplever jeg igen og igen, hvor hurtigt byen kan rykke. Hvis vi

end et lærred og en god frokost,”

mærker, der er noget, vi vil lege med på, så er vi allerede i gang. Det er

mener Marc Perera Christensen.

fedt!”

”For eksempel får man meget ud

AARHUS Ø er en helt ny bydel, som er opstået i forbindelse med udvidelsen af de bynære havnearealer i Aarhus.
Havet og havnen har altid haft en vigtig betydning for Aarhus, og netop nu sker der en fantastik forandring på hele
havneområdet nær centrum.
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Med en mangeårig baggrund
som lokalpolitiker er direktøren for Erhverv Aarhus, Marc
Perera Christensen, foregangsmand for, at byens erhvervsliv, kulturliv og politiske
interesser spiller sammen.

DERFOR DANMARK: AARHUS SOM MØDEBY

DEN UENDELIGE BRO er et kunstværk, der er blevet
til en velbesøgt gratis fornøjelse tæt på centrum.

af at blive påvirket af mennesker,

forklarer han. ”Og de klassiske

der har en anden hverdag, end

kultursteder som Kunstmuseet

én selv. Vi kan hjælpe med at

ARoS og Den Gamle By er stadig

inddrage stærke ressourceperso-

trækplastre. Alt ligger i gåaf-

ner som en lokal teaterdirektør,

stand. Aarhus rummer en masse

en udøver fra sportens verden

miljøer, som ikke findes ret

eller en erhvervsleder med andre

mange andre steder i dette land.

vinkler på udvikling og erhvervs-

Udfordringen er at beslutte, hvor

liv, end ens egne. Der er altid

skal jeg starte?”

nogen, man kan kontakte, og der
er meget kort respit. Lynhur-

Aarhus har nye ideer i skuffen

tigt har mødeplanlæggeren en

I en by som Aarhus bliver man

opringning, en sms eller en mail,

set. Erhverv Aarhus er en stærk

hvor der står: Prøv de her fire

institution, der opfordrer byens

kontakter!”

netværk til at hive deres bedste
ideer op af skuffen. Alle de ideer,

Om Erhverv Aarhus
■ Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt

erhvervsklima i Aarhus og Østjylland.
■ Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privat-

drevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem
medlemsvirksomhederne.

Tag tid til en overnatning

som man ikke når at gøre noget

Når man nu alligevel har trukket

ved i hverdagen. ”Man kunne

passet op af lommen, som Marc

godt sætte alle mulige mål og

Perera Christensen formulerer

temaer eksempelvis ud fra FN’s

det, og er fløjet, sejlet eller kørt

Verdensmål, men når man lytter

til Aarhus for at holde møde,

til den enkelte virksomhed,

så bør man overveje at tage en

kulturinstitution eller politiker,

overnatning med.

opdager man altid, at drømmene
hos den ene ikke er så meget an-

”Byen har meget at blive hæn-

derledes end drømmene hos den

gende for,” siger Marc Perera

anden. Og så har man en fælles-

Christensen. ”Et af de kreative

nævner. Hvis jeg skulle sætte ét

indspark er for eksempel ’Institut

ord på Aarhus, er det agilitet. Vi

for (X)’, som er en blanding af

har aldrig ét overordnet tema.

kultur, business og uddannelse.

Tanker og muligheder ændrer

Det er et innovativt underground

sig hele tiden. Og vi kan nemt få

sted, som er super inspirerende,”

ideerne til at blive til virkelighed.
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Visit Aarhus er en af de lokale aktører, der har været med til at skabe international opmærksomhed
omkring byen de seneste år. Bureauet conventions afdeling arbejder målrettet med at hjælpe mødeplanlæggere, der ønsker at afholde nationale og internationale arrangementer i Aarhus og omegn og
præsenterer det hav af muligheder, der er for at integrere et møde eller en konference i Danmarks næststørste by som del af et større event.
af KARIN FEIT ALMBERG

KUNSTMUSEET AROS er blevet verdenskendt ikke mindst på grund af kunstneren Olafur Eliassons spektakulære værk Your Rainbow, der kroner toppen af
bygningen og inviterer til en farvestrålende gåtur med udsigt over hele byen.
Foto: Anders Trærup

AARHUS

kåret som international favoritdestination
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D

et internationale rejsemedie Travel Lemming, og en jury af verdens førende rejsebloggere, har netop hædret Aarhusregionen
med ’Emerging Destination Award 2020’, og flere andre inter-

nationale magasiner har fået øje på det uspolerede og samtidig højt
professionelle miljø i Aarhus. Byen er trækplaster for mange internationale kongresser og events hvert år og i foråret vært for ”Århundredets
Festival”, som samler videnskab, kunst og kultur under ét. I 2020 vil

FOR ET PAR ÅR SIDEN indviede
Kronprinsparret Aarhus Internationale Sejlsportscenter, der er
officielt træningsbase for Danmarks
elitesejlere og samtidig indrettet
som møde- og konferencested, med
byens ubetinget bedste havudsigt.
Fotograf: Helene Høyer Mikkelsen

Kombinér mødet
med byens store events
”Bymiljøet er af international
klasse. Der sker noget hele tiden
inden for videnskab og kultur.
Aarhus har masser af store festivaler og events, som det giver

man kunne opleve verdens største rehabiliteringskongres ”Rehabilitati-

mening at kombinere med sit

on International World Congress’, som henvender sig til både internati-

møde,” siger salgschef Andreas

onale eksperter og almindelige danskere. Og for første gang i historien

Horn, VisitAarhus. ”Mødekøbere

spilles verdensmesterskaberne i badminton ”Thomas & Uber Cup 2020”

har en fantastisk chance for at

i Danmark. Det sker i maj, hvor de største badmintonstjerner indtager

arrangere deres møder i kontekst

Ceres Park i Aarhus.

med en anden aktivitet. Man
››

RÅT OG GODT!
// TIL STORT OG SMÅT //
LEJ EVENTRUM OG MØDELOKALER

GODSBANEN
K U LT U R P R O D U K T I O N S C E N T E R

E V E N T. G O D S B A N E N . D K
Skovgaardsgade 3 // Aarhus C

Læs mere på dgi-huset.dk
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giver mødet et internationalt boost ved at invitere sine gæster ind i et
elitemiljø.”
VisitAarhus Convention Bureau tilbyder gratis hjælp til planlægning af
enhver form for kongres og mødearrangement. Samtidig er det nemt
at afholde et bæredygtigt møde, da Aarhus arbejder aktivt for at blive

ELITESEJLERNE er en del af miljøet,
når man booker mødelokaler i Aarhus
Internationale Sejlsportscenter.
På 1. sal er der 180 graders havudsigt og hele stueetagen kan
indrettes som konferencelokale.

en af landets mest bæredygtige byer. 73% af byens hoteller har en

samfundet. Tæt på åbner Brøchner Hotels i april sit første unge
designhotel i Aarhus – Book 1,
i det tidligere Hovedbibliotek.
Også her bliver der plads til socialt samvær og til at hænge ud
i fællesskab.

bæredygtig mærkning. I samarbejde med Aarhus Events og Aarhus
Universitet har VisitAarhus udviklet Grøn Konference- og Eventhånd-

På det nye havneområde, Aarhus

bog, hvor mødeplanlæggere kan finde inspiration og konkrete råd til,

Ø, sker der rigtig meget inden for

hvordan de planlægger mest bæredygtigt.

events og mødeaktiviteter. For
knap to år siden indviede Kron-

Ungt miljø skaber stemning

prinsparret ’Aarhus Internationale

Især på ét område skiller Aarhus sig fra samtlige landets øvrige møde-

Sejlsportscenter’ med mødeloka-

byer. Aarhus er en universitetsby, og stemningen bærer præg af, at 20

le, der har udsigt til hele Aaarhus

procent af indbyggerne er studerende. Det skaber et afslappet miljø

Bugten og det aktive sejlerliv i

i byen. ”De mange studerende giver byen en helt speciel ånd og en

lystbådehavnen. Sejlsportscen-

særlig nærhed. Fordi alle aldersgrupper får lov at være her - sammen.

teret havde sin internationale

Universitetet ligger midt i byen ligesom for eksempel Science Muse-

debut som eventsted i efteråret

erne med blandt andet Væksthuset. Vi bruger attraktionerne meget i

2018, hvor, der blev afholdt sejl-

kombination med møderne. Det skaber liv, ” siger Anne Hübner, der er

sports VM, som inkluderede hele

marketingchef i VisitAarhus.

byen, og gav genklang helt til
Japan, hvor OL Komiteen i Tokyo i

I starten af 2020 åbner det unge og trendy hotel Radisson Red Aarhus.

2020 ønsker at skabe netop det,

Det bliver et hotel, som integrerer det unge og innovative blandt andet

som de oplevede i Aarhus, når OL

ved at have et stort, aktivt torv i gadeplan og åbne døre ud til lokal-

afvikles næste sommer! Blandt
områdets fashionable restauratører er Timm Vladimirs Køkken,
Martin Ib, Ghrelin, Hantwerk,
Anker, VinDanmark og KP5, der
ligger lige ved kajkanten. Og så
er der jo havudsigten, som er en

Om VisitAarhus

gratis ekstrabonus, der giver et
hvert møde en dimension af, at
der er ubegrænsede muligheder,

VisitAarhus er Aarhusregionens officielle turistorganisation (DMO), der dækker
Aarhus samt de omkringliggende byer og områder Djursland, Favrskov, Silkeborg,
Skanderborg, Randers og Viborg.
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hvis man sætter sin kurs rigtigt!

DESIGNHOTEL MØDER DET RÅ
OG MØDEMAGI OPSTÅR
Med Comwell Aarhus, Centralværkstedet og Smedien har vi skabt en vellykket fusion, som skaber vellykkede rammer om jeres næste møde, konference,
kongres eller event.
Hotellet tilbyder 240 værelser og indbydende mødefaciliteter, smagfuldt
indrettet af danske HAY. Og hele
herligheden med den smukkeste udsigt over Aarhus. Med sin fortid som
højloftet jernbaneværksted tilfører

Centralværkstedet og Smedien jeres
arrangement en charmerende rustik
råhed.

tilbyder alt fra det kærkomne klassiske
til det inspirerende sus udefra – naturligvis altid som I foretrækker det.

Beliggenheden er helt unik i Aarhus
midtby med gode parkeringsmuligheder, tæt på banegården og lige midt
i alt dét, der får smilet til at nå begge
ører.

Hold jeres møde på Comwell Aarhus
og nyd middagen i Smedien. Eller
start dagen med møde i Smedien og
lad hotellets restaurant forkæle jer i
stilsikre omgivelser. Mulighederne er
mange.

Vores køkkener bruger begejstret af
et bugnende østjysk spisekammer. Og

comwell.com

Ring og hør mere på 70 274 274

Rejseholdet

En særlig
OPLEVELSE
af CHRISTIAN GULDAGER

”Rejseholdet” er ny serie artikler i Møde & Eventmagasinet. Der findes heldigvis rigtig mange fantastiske
møde- og konferencehoteller, og flere af dem er samtidig
dejlige ”smultronställen”, som svenskerne ville kalde dem
– altså små perler, hvor et weekendophold, en miniferie
eller bare et godt måltid gør underværker for sind og sjæl.
Det er ikke nødvendigvis fem-stjernede paladser, måske
tværtimod, vi lader os hellere lokke af atmosfæren, den
venlige service, den gode mad – og det, at man kan lide at
have gæster.
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Elsker at byde

ferencechefen i 30 (og mange

gæster velkommen

mødeplanlæggere vil udelukken-

Den første særlige oplevelse er

de tale med ham). Selvfølgelig

Hotel Hesselet i Nyborg – på Fyn.

kender personalet alle stam-

Hotellet fra 1967 er opført direkte

gæsterne og ved præcis, hvordan

ud til Storebælt med storslået

værelset skal indrettes og hvilke

udsigt (og dejlig badebro for

bolcher, vandglas, puder og me-

dem, der tør). Stilen er asiatisk,

get mere, der gør stamgæsterne

da de første ejere havde tjent de

glade og trygge. For personalet

fleste af pengene i Asien. Intet

hører den slags til det sjove, og

blev sparet for at skabe et hotel,

for gæsterne hører det til toppen

der både havde de hyggeligste

af personlig service. Og det er

værelser, en førsteklasses restau-

den slags, der skaber gode hotel-

rant, den smukkeste bar, de

oplevelser.

mest elegante selskabslokaler,
den lækreste pool og et perso-

Gastronomi og

nale, der elsker at byde gæster

piccolo på højt plan

velkommen. Sådan er det faktisk

Restauranten, naturligvis med

stadig.

udsigt til haven og vandet,
hører til blandt landets bedste

Flere af de ansatte har været

kulinariske oplevelser. Lasse

ansat i mange, mange år – kon-

Paulsen hedder køkkenchefen.

DET ER GASTRONOMI i højeste klasse, der møder gæsterne på Hesselet.
De smukke møde- og selskabslokaler matcher niveauet. Før eller efter
sulten er stillet, kan man nyde en dukkert i det fri, eller i den opvarmede
indendørs pool.

Han er udlært hos Thomas Pasfall

fruen af ved hovedindgangen –

Hesselet om eftermiddagen. Indkvartering på værelset og en tur i

og har senere været ansat hos

og bagefter parkerer bilen. Især i

poolen og saunaen, og måske en velgørende spa-behandling. En gåtur

Wassim Hallal. Så bør man vide,

regnvejr er det jo en uskik!

langs vandet ville være godt, men måske bliver det kun til en slapper

at maden er gastronomi på

i sengen med en god bog eller smuk udsigt. Cocktail i baren inden

højt niveau. En inspirerende og

I dagligdagen har han allieret sig

middagen er et must – man føler sig som verdens rigeste. Afslappet

yderst lokkende kalender tilbyder

med et engageret team, hvor den

slentretur (få meter) til restauranten og et spisekort, der gør dig sulten,

adskillige gourmetaftner, og

unge Christina Pettersson står i

nysgerrig og forventningsfuld. Vær nu ikke for nærig med hverken mad

heldigvis til helt andre priser end

spidsen for hotelafdelingen og

eller vin – lad som om, du har råd – og nyd scenariet – med al den

i København.

det meste af gæsternes ve og vel

opmærksomhed, glæde og smagsoplevelser, som du bliver udsat for.

– bortset fra restauranten, hvor
Den glade hotelejer er Steen

Lasse Paulsen og team residerer.

Sørensen, der også ejer Hotel

En god nats søvn, eller hvad den nu bruges til – og morgenen lokker
med en ny dag og nye oplevelser. Den sublime morgenbuffet smager

Knudsens Gård i Odense. Han er

Et godt ophold

endnu bedre, hvis en dukkert i havet er morgenens første oplevelse.

72 år, men alderen har intet at

Og hvis man ikke selv kan finde

Og nu kan man gå en tur ved vandet, for appetitten til frokosten skal på

gøre med at kalde ham en god

ud af det, så er her opskriften på

plads.

gammel hotelmand. Det er nem-

et ophold, man sent vil glemme –

lig ikke alderen, men indstillingen

og helt sikkert gerne vil gentage:

Det er svært at tage herfra – meget – men der skal tjenes penge til

– der afgør, om man er en god

Måske besøger man det char-

næste tur.

gammel hotelmand. Han slæber

merende Kerteminde på turen til

stadig kufferter for gæsterne og

Hesselet (husk at besøge røgeriet

han påtaler det gerne, hvis den

i Måle, hvor enhver gourmand

mandlige gæst glemmer at sætte

kan ruineres) og ankommer til

Prøv det lige.
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TIVOLI

hædret for skønhed og helhedsfokus

Tillykke
Tivolis lidt nedslidte facader er en saga blot,

tidens vækster det perfekte bagtæppe for den

og haven har de seneste år indfriet sine egne

fortryllende have.”

ambitioner om både at være en helårsattraktion og en arkitektonisk perle. Blandt andet

Næste arkitektoniske projekt er området mel-

har Tivoli Hjørnet netop modtaget sin 8.

lem Tivolis Hovedindgang og Dansk Industri.

internationale hæderspris, American Institute
of Architects prestigefyldte 2020 Architecture

At Tivoli samtidig formår at gøre det til en

Award.

oplevelse at entrere haven i de kolde måneder, skyldes blandt andet Copenhagen Light

Juryen siger om Tivoli Hjørnet:

Festival og successen Tivoli Food Hall, der har

”Projektet er mesterligt udført idet det vækker

byen. Den kurvede gadefacade synes at ånde

åbent hele året. Seneste madtilbud er fra La

harmoni og balancerer to modsatrettede

ubesværet mens den lægger op til at blive

Playa og Lobster Shack.

udtryk. Det er imødekommende og charme-

udforsket af de forbipasserende. Samtidig

rende og er blevet en selvstændig kraft i

skaber havefacadens grønne kaskader af års-

IT-mand
med grønne ambtioner
overtager Kysthusene
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SH

”Men både i IT- og i konferen-

af selve konferencebygningen og

ceverden handler det jo om at

pools mv.

være med til at skabe de bedste
betingelser for mennesker, og det

”Som teknologimand er det

har altid været min drøm.”

spændende at tænke innovativt
også på det grønne område, som

Allan Bruhn ser mange mulig-

jeg meget gerne ser som en end-

heder i Kysthusene, og ønsker

nu stærkere del af stedets profil,”

især at udvikle konferenceom-

siger Allan Bruhn.

Iværksætteren Allan Bruhn har

rådet, så virksomheder kan få

købt Konference- & Feriecente-

endnu bedre muligheder for at få

Kysthusene består blandt andet

ret, Kysthusene, der ligger ud til

glæde af de lækre faciliteter ved

af et konferencecenter med

vandet i Gilleleje, med ambiti-

vandet. Og har ambitioner om

restaurant og overnatningsmu-

onen om at styrke den grønne

udvikle Kysthusenes grønne profil

ligheder for op til 250 personer,

profil yderligere. Det er et seriøst

yderligere. For eksempel har man

indendørs- og udendørs pools,

brancheskift for investoren, der

implementeret et yderst effektivt

strandcafé og adgang til moder-

har sin baggrund i IT-branchen:

jordvarmesystem til opvarmning

niserede feriehuse.

KFA

Mød os på
stand 235

til Nordic Meeti
ngs
& Events EXPO

MØDER & KONFERENCER PÅ HOTEL HESSELET
Hotel Hesselet i Nyborg er et af Danmarks førende kvalitets- og konference hoteller – Hvorfor?
”Fordi vi skaber personlige relationer med vores gæster, og gør os
ekstra umage for den helt unikke og personlige oplevelse”

DAGSMØDE 9-16

1 1/2 DØGNSMØDE

Pris pr. person kr. 775,00

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Formiddagskaffe/the med brød, ost, frisk frugt og isvand
2 retters frokostmenu inkl. 1 vand
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage,
frisk frugt og isvand

INTERNAT 9-9
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/the med brød, ost, frisk frugt og isvand
2 retters frokostmenu inkl. 1 vand
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage,
frisk frugt og isvand
3 retters middag
Overnatning i enkeltværelse
Stor morgenbuffet

Pris pr. person kr. 2.325,00

FAKTA:
•
•
•
•
•
•

53 dobbeltværelser og 6 suiter
12 mødelokaler i klassisk & moderne stil. (Max: 150 deltager)
5 minutters kørsel fra Storebælt
10 min. gang fra togstationen
Beliggende i rolige omgivelser. mellem bøgeskov og strand
2 Tesla lade stationer

Christianslundsvej 119 ❘ 5800 Nyborg ❘ tlf.: 6531 3029
www.hesselet.dk ❘ e mail: hotel@hesselet.dk

•
•
•

Formiddagskaffe/the med brød, ost, frisk frugt og isvand
2 retters frokostmenu inkl. 1 vand
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage,
frisk frugt og isvand
3 retters middag
Overnatning i enkeltværelse
Stor morgenbuffet
Formiddagskaffe/the, frisk frugt og isvand
2 retters frokostmenu
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage

Pris pr. person kr.

3.100,00

Priser er inkl. kaffe/the og isvand under hele mødet

Kontakt vores konferencechef
Morten Lund for tilbud på dit næste møde:
konference@hesselet.dk - tlf.: +45 6531 3029

Kom med i den nye

Fordelsklub på Konference.dk
I 2020 kan brugere af Konference.dk tilmelde sig den nye Fordelsklub og bl.a.
opnå VIP-fordele på flere af Kursuslex’ arrangementer, og der vil løbende være særtilbud
på lækre spa-ophold, koncerter, produkter, weekendophold m.v.

D

er kommer til at ske en masse nyt med Kursuslex’
booking- og søgeportal Konference.dk i år.
Kursuslex Håndbogen 2020 udkommer for sidste

gang sammen med dette magasin. Den har været et yndet

NY

fordelsklub

brugerne. Der bliver rigtig fine tilbud på weekendophold, koncerter m.v. Og der bliver også mulighed
for at købe lækre produkter fra andre leverandører,
alle med en god rabat.

værktøj for mange mødeplanlæggere. Fremover bliver det
bookingportalen Konference.dk, som opfylder alt, hvad man
som mødeplanlægger har brug for, både når researchen skal være

Brugerne bliver VIP’er på messen
I løbet af 2020 vil man kunne oprette sig som bruger i den

rigtig grundig, og når det skal gå hurtigt med at vælge mødested. Det

nye Fordelsklub på Konference.dk. Som bruger kommer man først i

særlige ved Konference.dk er nemlig, at portalen egner sig til begge

køen til de arrangementer, der gerne er overtegnede. Det kan f.eks.

situationer. Man kan søge på op til 100 valgkriterier. Men man kan

være de nye populære busture, som går ud til udvalgte hoteller med

også lynhurtigt finde et sted, som ligger rigtigt og passer i størrelsen

afsluttende middag for en begrænset gruppe. Derudover vil der være

eller prisen. Og som altid kan man kontakte en personlig rådgiver hos

en fysisk VIP-lounge på Nordic Meetings & Events EXPO, som kan

Konference.dk og overlade resten til dem. Det er ganske gratis.

anvendes af brugere i fordelsklubben på Konference.dk, hvor der
også er inkluderet en gratis frokost. Adgang til den nye Fordelsklub

Super gode tilbud via den nye Fordelsklub

på Konference.dk får man, når man alligevel er inde for at lægge en

Gennem hele 2020 udvikles Konference.dk løbende, og det er tanken,

forespørgsel på et mødested.

at Konference.dk bliver næsten som en usynlig medarbejder, der klarer
størstedelen af arbejdet og sparer tid for mødeplanlæggeren. Med den
nye Fordelsklub på Konference.dk bliver det endda også sjovt at lave
forespørgsler, for der vil være masser af gode tilbud og overraskelser til
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Læs mere om den nye fordelsklub på Konference.dk/fordelsklub

Konference.dk

FOKUS: RELATIONER

Tag for dig af retterne på det ”mentale menukort”
Den personlige relation og service på mødestederne har stor betydning for mødeplanlæggerne. Det viser Kursuslex’
Mødebarometer år efter år. Men hvad er det med den service – det mentale menukort? Vi har talt med to mødesteder
for at høre mere om ”magien” bag.
af KARIN FEIT ALMBERG
DER ER ÅBEN ILD I TIPIERNE PÅ GL. BRYDEGAARD, hvor der skabes en helt
anden stemning, end når middagen indtages i restauranten.

Mellanie Lissau,
Gl. Brydegaard i Haarby på Vestfyn:

deltagerne kan åbne op. Så de nemmere kan

i gården. Vi har et event, hvor folk laver mad

sige de ting, de ikke normalt får sagt. Det gør

over bål sammen med kokken. Det kan man

meget, at man ændrer sine omgivelser. Nogle

gøre året rundt. Bagefter spiser man sammen

Et møde skal ikke
lægges i kasser

gange benytter folk sig af vores forslag om, at

i tipierne. Det er svært at gøre med armene

de kan lægge mobilerne fra sig og være off-

over kors”.

”God service handler i høj grad om, at man

Kom ned på jorden

møde skal ikke lægges for meget i kasser. Vi

både som mødeplanlægger og gæst føler sig

”Vi bestræber os på at møde folk i øjenhøjde

havde for nylig en gæst, som vi anbefalede en

godt tilpas og har tillid til, at vi styrer alt det

– helt nede på jorden. Hvis gæsterne f.eks.

yogainstruktør. De havde brug for mindful-

praktiske. Den nære relation kan starte længe

kommer for at åbne op over for hinanden, så

ness under deres møde for at knytte medar-

inden mødet. Vi giver f.eks. gerne en overnat-

har vi mange muligheder for at løsne de kors-

bejderne sammen, da de havde haft mange

ning, så mødeplanlæggeren kan mærke den

lagte arme. Vi er meget opmærksomme på

større udskiftninger i firmaet. Medarbejderne

afslappede stemning her. Vores ansvar er at

at skabe den rette stemning. Det kan f.eks.

skulle forkæles lidt. Det blev de!”

skabe rammerne, så de passer til indholdet”.

være ved at servere et glas ”et-eller-andet” i

”Det gælder om at skabe muligheden for, at

pejsestuen eller foreslå en middag i tippierne

line. Det går virkelig op for folk, hvor knyttede
de er til deres mobiler”.

”Folk skal ud, hvor de kan ånde og finde sig
selv. Vi gør os så fleksible som muligt. Et
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Martin Monberg, Hornstrup Kursuscenter:

Det er ikke maden,
kaffen og teknikken,
der skaber resultaterne
”Nogle mødeplanlæggere studser lidt, når de
bliver spurgt, hvad de vil med deres møde.
Mange sætter primært fokus på maden,
teknikken, lokalerne, værelserne, pausen,
kagerne osv. Men det er for mig at se en
selvfølge, at den slags klassiske parametre
er i orden. Det er bare ikke gjort med det! Det
er de strategiske overvejelser, problemformuleringen, faciliteringen og værktøjerne,
der løfter mødet til et højere niveau i forhold
til ’Return On Meeting Investment’. Vi har in
house facilitatorer, og vi har et helt arsenal
af procesværktøjer i vores ’walk in værktøjsrum’. Så vi er klædt på til, at sætte deltagerne
meningsfuldt i spil”.
”Heldigvis vil rigtig mange mødeplanlæggere
gerne være med til at styrke resultaterne
af mødet. Og hvis de ikke selv kender det
konkrete mål, kan vi ofte få lov at tale med

res branche at kunne lytte - og derefter byde

skal udvikles nye produkter. Mødeplanlægge-

mødeejeren selv. Vi har ofte involveret både

proaktivt ind. Jo tættere, vi kommer på hinan-

ren ønsker derfor nogle rammer, som styrker

underviser og HR-afdelingen i samarbejdet

den, jo nemmere er det at støtte deltagernes

innovationen. Men hvad nu, hvis svaret ligger

med mødeplanlæggeren”.

opfattelse af et udbytterigt arrangement. Det

et helt andet sted! Måske sidder medarbej-

handler om, at blande sig indenom”.

derne fast og tør ikke at prøve noget nyt, eller
de har svært ved at afgive magt og indflydel-

”Kvalificeret dialog er nøglen til det bedste
udbytte af mødeinvesteringen. Vores møde-

Måske ligger svaret et helt andet sted

koordinatorer er meget bevidste om at være

Den gode service starter med nysgerrighed.

undersøgende og lyttende. Det er vigtigt i vo-

Hvad er det vigtige? Måske lyder svaret, at der

se til andre. Så er det her, vi skal sætte ind”.
”Nu har vi zoomet ind på dette område i 15
år, og selv om flere og flere er certificerede
mødeplanlæggere, er der stadig mange, der
ser mest på lokaler, mad og overnatning. Men
en god dialog kan føre til, at deltagerne får en
aha-oplevelse, som bringer dem tættere på
det givne mål. Vi skal skabe et moment, som
rammer hovedet lige på sømmet!”
”Det kræver nogle interventioner fra vores
side at gå skridtet videre end den klassiske
service. Men det er spændende at afdække,
hvor langt man kan komme som gruppe, hvis
man lærer at være nysgerrig. Det er et mål
for os, at være en seriøs sparringspartner
for både mødeplanlægger, undervisere og
HR-afdelingen. Og hvis man blot vil have spas
og ballade, så er det naturligvis også okay. Så
ringer vi til nogen udefra.”
PÅ HORNSTRUP KURSUSCENTER er der masser
af ’legetøj’ i ’walk in værktøjsrummet’, som kan
bruges til at skabe helt andre processer, end når
mødedeltagerne bliver præsenteret for en powerpoint præsentation.
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295,-

KURSUSDØGN
PR. PERSON - FRA KR.

695,-

MØDER OG KONFERENCER

Hotel Phønix
Hotel
Søparken

Hotel
Hjallerup Kro

Vores 23 hoteller og kroer har unik beliggenhed, dejlige
faciliteter og en service i top til fælles.

Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

Hotel Vildbjerg

Golf Hotel Viborg

Alle ligger naturskønt tæt på sø, skov, hav og strand - og
nogle med bynærhed. Det er perfekte rammer til jeres
næste møde, event eller kursus.

Hotel Marina

Østergaards Hotel
Hotel Medi
Hotel Aarslev Kro
Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing

Hotel Falken

Hotel Juelsminde
Strand
Hotel
Ansgar Hotel Kryb i Ly Kro
Hotel
Dagmar Hotel
Norden

Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Hos Danske Hoteller elsker vi at have gæster. Vi byder på
hygge og nærvær, og vi gør vores bedste for at levere en
top oplevelse med personlighed og charme. Vi ønsker,
at I skal føle jer velkomne. Hver gang.

Hotel
Menstrup
Kro
Hotel Vinhuset

Nørherredhus
Hotel

GRATIS
OTHELLO
LAGKAGE
Vi vil gerne fejre vores 30 års jubilæum sammen med jer.
Når du booker jeres dagsmøde eller kususdøgn
(min. 8 pers.) i hele 2020, får I gratis en Othello-lagkage
til jeres møde. Nævn ’Othello’ når du reserverer,
så ved vi, at I skal forkæles.

Find et af vores hoteller på Danmarkskortet,
og kontakt gerne hotellet direkte, og hør hvad de kan
tilbyde netop dig og din virksomhed
eller ring på telefon 31 27 03 35 .
Du finder alle vores hoteller på danske-hoteller.dk
...eller læs mere på

danske-hoteller.dk/konference

Fleksibilitet er et nøgleord for os, for vi ved, at ikke to
kurser eller møder er fuldstændig ens. Vi vil i samarbejde
med dig skræddersy det møde eller kursusforløb, som
passer bedst til dig, til jeres behov og jeres ønsker.

FOKUS: RELATIONER

”FACILITERINGEN SKAL UNDERSTØT TE NYSGERRIGHEDEN. I bund og grund
ønsker alle at være med i meningsfulde fællesskaber, hvor parader og fordomme forsvinder,” vurderer professionel facilitator, Anne Weber Carlsen,

TREND:

Ud med borde og biografopstillinger!

Møder skal designes, så vi er deltagere og ikke tilskuere. Og vi
skal blive bedre til at rumme både de mennesker og de oplevelser, vi har lyst til at sige fra overfor. Facilitering og rumdesign
skal få folk til at sige, hvad de mener, tænker og mærker.

gøres frit. Så begynder der at ske noget essentielt. Det er ikke så

af KARIN FEIT ALMBERG

ligt, at møderne ikke giver samme mulighed, sådan behøver det ikke

underligt, at alt det vigtige bliver sagt i pauserne, og det er ærgerat være.”

”Vi melder os ud af samarbejdet, når vi gemmer os bag laptoppen

Meningsfulde fællesskaber

eller mobilen. Og vi er for hurtige til at dømme det ukendte ude. Det

”Mange er konfliktsky og holder sig fra det, de ikke kan lide. De tier

er nogle af de tendenser, som fremtidens facilitering skal udfordre.

hellere stille og tager afstand. Vi skal blive bedre til at holde ud at

Vi skal skelne mellem form uden indhold og den type indhold, som

være i noget, der ikke er behageligt i første omgang. Det er ved at

i første omgang virker meningsløs, men som i virkeligheden får os

overvinde vores fordomme, at vi forstår det, som umiddelbart er

derud, hvor vi udvikler os sammen,” mener Anne Weber Carlsen,

svært at kapere eller genkende,” forklarer Anne Weber Carlsen.

indehaver af konsulentvirksomheden, Facilitator.

”Faciliteringen skal understøtte nysgerrigheden. I bund og grund
ønsker alle at være med i meningsfulde fællesskaber, hvor parader

Vi skal ud af vores skjul

og fordomme forsvinder.”

”Jeg forstår simpelthen ikke, at man stadig holder møder med delta-
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gere som tilskuere til et stort lærred. Eller sætter folk i en hestesko

”Når man er sammen med andre længe nok, finder man ud af, at

med borde, så de kan gemme sig bag deres laptop. Ud med bordene

de har noget interessant at byde ind med. Som facilitator kan man

og biografopstillingerne! I en tid, hvor menneskelig tilstedeværelse

designe en proces, så flest muligt deltager. Man kan f.eks. spejle

er så kostbar, forstår jeg ikke, at man lader folk sidde som anonyme

gruppen, eller man kan skabe en varieret eller demokratisk proces,

tilskuere til et fælles møde. Vi skal have alle distraktionerne væk

hvor man sikrer, at alle deltagere får lige meget tid,” foreslår Anne

og koncentrere os mod midten og mod hinanden. Vi skal ud af vores

Weber Carlsen. ”Jeg oplever en stor længsel efter det analoge. Lad

skjul og gå fra mindful undgåelse til mindful handling. Rummet skal

os få tid, ro og rum tilbage.”
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Her bliver du set
- som menneske

Mød os på
stand 314 til
Nordic Meet
ing
& Events EX s
PO

Event Manageren eller kokken.

Vejle ligger det smukke Vejle Adal.

Ingen er begrænset af deres titler.

Fem minutter til den anden side

Alle hjælper en gæst på vej, hvis

ligger gågaden. Hvem siger, at

han eller hun ser lidt vildfaren ud.

man ikke kan bruge en træstamme eller en café som alternativt

Smid skoene

grupperum?”

”Vi er jo bare mennesker. Brug nu

Som mødegæst hos DGI Huset Vejle mærker man lynhurtigt, at den menneskelige
kontakt kommer af en vaskeægte interesse for DIG som menneske. Ånden er
præget af et stærkt fællesskab. Direktør
Roland Christiansen foretrækker af samme
grund at bruge titlen ”fælleskabsminister”
i sine mails.

det, der er! Nogle undervisere sy-

Maden serveres ofte ved fælles-

nes, det er fedt med mødestruk-

borde, hvor man deles om store

tur. Jeg vil gerne slå et slag for, at

fade, som langes rundt på kryds

det ikke behøver at være så styret

og tværs. ”Vi er meget til humor

alt sammen. Frihed er bevægelse.

og fællesskab. Vi er ikke frelste

Men ikke nødvendigvis en times

med maden. Den er altid lavet på

fitness, selv om mulighederne er

gode råvarer, og jeg kan love dig

her i huset. Vi vil gerne give møde-

for, at der er kage til kaffen!” siger

deltagerne de aktiviteter, der

Rikke Vindbjerg.

ligger lige til højrebenet. Gør det
enkelt! Ifølge Sundhedsstyrelsen

Syng dig glad

er det de små ting, der tæller!”

Noget helt specielt for DGI Huset

understreger Event Manager,

Vejle er højskolesangbogen. ”Det

Rikke Vindbjerg. ”Her hos os kan

gør noget særligt ved folk at syn-

man føle sig fri til at smide skoene

ge sammen,” siger Roland Christi-

under et møde, eller sige ’hov – nu

ansen. ”Og der er bøger nok. Vi

skinner solen! Vi kan lige nå en gå-

kan ikke konkurrere med stjerner-

tur’. På den ene side af DGI Huset

ne på de fine hoteller, men når det
gælder empati og menneskeligt
nærvær, så har jeg svært ved at
finde et bedre sted end her,” siger

”V

han. ”Det er så skønt at møde et

i er meget optagede af de mennesker, der kommer her hos

modent og ansvarligt menneske,

os. Vi elsker at sætte ting i verden, som kvalificerer menne-

der hviler i sig selv. Og dem har vi

skers liv! Mennesker er det mest livgivende, man kan beskæf-

rigtig mange af her!”

tige sig med,” siger Roland Christiansen. Netop denne ånd gennemsyrer
huset og de mange medarbejdere, om det så er fitnessinstruktøren,
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www.dgihusetvejle.dk

Nationalmuseet er med sit smukke interiør, historiske rammer,
og centrale beliggenhed det perfekte sted at afholde konferencer
eller møder.
Vores brede udvalg af lokaler egner sig til både små og store
arrangementer med plads op til 400 deltagere.
Forplejningen leveres direkte fra museets restaurant Smör som
ejes af den prisvindende cateringvirksomhed Madkastellet.
Nyd den under arrangementet eller afslut dagen med en
storslået middag. Vi bestræber os på at imødekomme alle ønsker
og behov.
Har i brug for et afbræk i løbet af dagen, kan i mærke historiens
vingesus, hvor museets udstillinger tilbyder mere end 10.000 års
dansk kulturhistorie.
For nærmere information, kontakt:
Nationalmuseets konference og event-afdeling
bookingcenter@natmus.dk
+45 41206976
www.natmus.dk

FOKUS: RELATIONER

…man skulle holde et møde, hvor HELE
posen skal rystes på ny? Et møde, hvor både
produkter, service og samarbejde kan laves
fuldstændig om. Vi har spurgt eksperterne,
hvilke mødesteder, der egner sig til nyskabende møder, hvilke foredrag, der styrker
processen og ikke mindst, hvilken form for
facilitering, der skaber de bedste resultater.
af KARIN FEIT ALMBERG

Hvad nu hvis…
■ 6 særligt
innovative mødesteder
Konsulent Helene Fribo, Konference.dk, anbefaler:
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folk” hos FLS. Det virker som om, der er ube-

MBK: Fordi der er tænkt ud af boksen i hele

grænsede muligheder, og de har tilmed deres

konceptet, som derfor kan løsne op for, at

eget eventbureau.

deltagerne også tænker ud af boksen – og så
er de er enormt servicemindede.

Volkerts Fylke: Det er et gammelt uldspinderi, der i dag er en slags kontorhotel med

Herudover er der også f.eks. Fængslet, Ree

Marketenderiet: Vi var på bustur derud, og

iværksættere. De har forskellige fleksible

Park Safari og Huone.

jeg synes, det var et spændende sted, hvor vi

lokaler og virker som et sted, der ikke er

bl.a. fik serveret drinks i poser. Der er et stort

begrænset i samme omfang som mange

lokale, som oprindeligt er kantinen for ”de blå

”almindelige” mødesteder kan være.
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■ To foredragsholdere,
der sætter spark
i innovationen

kreative ideer, er der behov for, at facilita-

”Eksempel: Hvis man skal udvikle en ny form

toren sætter grænser for, hvad ideerne skal

for IT Helpdesk/Servicefunktion, kan man

handle om,” forklarer hun.

brainstorme ud fra:

”Jo strammere rammerne er, jo mere kreativt

‘Hvad nu, hvis teamet agerer som:

arbejder hjernen for at sprænge dem og finde

Ninja’er? (hurtige, lydløse, usynlige, ef-

Foredragsbureauet One Decision anbefaler:

på noget, der giver mening.”

fektive..), Siri (tilgængelig, og gør alt hvad

Tony Evald Clausen – adfærdsekspert:

Det vigtige er, at man får sin hjerne væk fra

Bedstemor And? (tryghed, varme, omsorg –

Han sætter fokus på, hvad og hvem der står

hovedvejene, som Mette Ullersted beskriver

og en kage i ny og næ, men lader brugeren

i vejen, når der skal nytænkes. Hvad kræver

som de oplagte løsninger, som hjernen tyer

fikse tingene selv), Rigsrevisionen? (køligt,

det at turde gå nye veje, og hvordan skaber

til. Derfor skal man forsøge at påvirke hjer-

præcist, uden føleri og overdreven empati).

man et miljø på arbejdspladsen, som styrker

nens tankevirksomhed med input udefra. Det

Understreg for deltagerne, at det er helt ok at

innovativ tænkning?

kan være spil, visuelle motiver eller ord, som i

bryde rammerne, og finde på noget, der mere

princippet intet har med sagen at gøre. Både

minder om Rip, Rap og Rup. Det er netop en

Casper Blom: Iværksætter med flair for at

facilitatorer og trendspottingfirmaer arbejder

ny association. Til sidst videreudvikler man

udvikle og se de ”skæve” muligheder. De unge

med mennesker på denne måde for at få

ideerne, så de bliver realistiske, rentable,

generationer har en anden adfærd og måde

hjernen til at skabe nye associationer.

praktiske osv. Det er nemmere at gøre en ny,

brugeren beder om – men altid på distancen),

visionær ide realistisk end det omvendte!

at se hverdagen på end de ældre. Casper er
hamrende dygtig til at se nye muligheder i et

Hvordan sætter man

marked, retænke markedsføring og ’vende

begrænsningerne helt konkret?

Se mere om ideskabende facilitering på:

ting på hovedet’.

”Man vælger på forhånd forskellige perspekti-

Metteullersted.dk

ver – overskrifter – som man brainstormer ud
fra,” forklarer Mette Ullersted.

■ Typiske fejl, der
er med til at dræbe
brainstorming
IAF Certified™ Professional Facilitator,
Mette Ullersted, Playmakers:
Måske kender du situationen? Du deltager i et
møde, hvor alle skal brainstorme og komme
på nye ideer. Helst nogle virkelig gode ideer,
som ingen har tænkt på før. Folk bliver sendt
ud i grupper, de går ture, de sætter sig ind i
de mest kreative rum eller ved en søbred for
at give ideerne frit løb. Men der sker ligesom
ikke rigtigt noget.
”Det er fordi, alt er muligt,” mener Mette
Ullersted.
Sæt begrænsninger på!
Det er ifølge Mette Ullersted en meget typisk
fejl, at vi ikke sætter begrænsninger, når folk
skal brainstorme.
”Begrænsninger og rammer sætter skub i
kreativiteten. Når alt er muligt, at det svært
at finde på noget. Det lyder selvmodsigende.
Men for at komme på nye, interessante, vilde,
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MESSENS TEMA:

CSR og bæredygtighed
Kom og bliv inspireret af 300+ udstillere og et spændende foredragsprogram
Stine Bosse

Svend Brinkmann

Thomas Kolster

For dig der booker alt til møder og events

gratis deltagelse

nmee.dk
powered by

ADVERTORIAL

Lad gaven fortælle,

hvem I er

En gave i en smuk og lækker kvalitet siger noget om
værdien og relationen mellem giver og modtager.
Bag hvert enkelt design hos Rosendahl Design Group
ligger en historie – en tanke, som sammen med giverens egen fortælling giver gaven både
mening og berettigelse.

D

e fleste kender fornem-

storien bag træfiguren er, at Kay

melsen af at glæde sig til

Bojesen skabte den for at have

at give en gave. Den følel-

et sted at gøre af sin Mont Blanc

se har man kun, når man har på

pen. Den historie følger med på

fornemmelsen, at modtageren vil

skrift – på flere sprog. Det sker

værdsætte gaven. I business rela-

også, at vi får produceret kendte

tioner er der en ekstra dimen-

designprodukter i f.eks. virksom-

sion, der skal være opfyldt: Giver

hedens logofarve. Så skaber man

gaven mening? Og sender den et

et helt nyt produkt samtidig med,

signal, som matcher virksomhe-

at virksomheden lægger sig tæt

den? Det er netop her, valgmu-

op ad et kendt udtryk.”

lighederne er så velegnede hos
Rosendahl Design Group med

Bæredygtighed

produkter fra ni forskellige, dan-

er også holdbarhed

ske designbrands.

Udvalget hos Rosendahl Design
Group bærer på mange måder

”Man får så meget forærende i

præg af at løfte hverdagen op på

forhold til sit budskab, når man

et højere niveau. Smukt, dansk

vælger en designgave, fordi

design er et udtryk for stil og

gaven hjælper med at formidle

nydelse – og ofte også funk-

virksomhedens egen historie.

tionalitet, som man har glæde

Et helt konkret eksempel kunne

af i årevis. Produkternes lange

være, at man vil fortælle sine

holdbarhed er en pendant til

medarbejdere, at de skal huske

bæredygtighed. Der er intet køb

at holde fri, når de holder fri. Det

og smid væk ved kvalitetsdesign.

kan man f.eks. gøre med vores

”Samtidig gør holdbarheden det

nye, bløde JUNA picnic tæppe,

nemmere for giveren at vælge

som er lavet af genbrugte pla-

gaver år efter år, fordi man kan

sticflasker. På den måde sender

supplere med nye produkter

man faktisk to signaler i én gave,”

inden for samme serie,” siger

siger Susanne Jönsson, Account

Susanne Jönsson. ”Gaverne er

Manager B2B DK fra Rosendahl

aldrig flygtige, og budskabet er

Design Group. ”Og hvis man vil

aldrig tilfældigt.”

sende en hilsen som tak for en
netop underskrevet kontrakt med

Rosendahldesigngroup.com

en kunde, så kunne man vælge
Kay Bojesens flodhest, som leveres med blyant i munden. Hi-
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Lige om
hjørnet

Superhotel på Aarhus Ø
tager form
SÅ SMUKT FORVENTES DET at se ud fra landsiden, når det nye BIG superhotel står klar i 2024 på Aarhus Ø

Første spadestik til Aarhus’ største hotel- og konferencecenter på det

havnen og midtbyen og en sky bar i 76 meters højde. Hotellet får også

nye havne- og byområde, Aarhus Ø, er taget, og med BIG som arkitek-

en offentlig tilgængelig gårdhave med udsigt. Der ud over vil der være

terne bag og Scandic som hoteloperatør, er der store forventninger til

en multisal med plads til 2.000 personer, konference- og mødefacilite-

det 43.000 kvm store hotel, der får 500 værelser.

ter, restauranter, fitness- og wellnessafdeling. Byggeriet forventes at
står klar i starten af 2024.

Hotellet udformes som et spiralforløb – en karré, der snor sig om sig
selv, og inviterer besøgende op på toppen af hotellet med udsigt over

Tag jeres kursus
med ud i naturen
Bevægelse styrker
kreativiteten og sætter
gang i tankerne

Book på
info@danhostelcph.dk

Holder I jeres kursus hos
Danhostel Copenhagen Amager er det oplagt
at benytte Amager Fælled aktivt i jeres kursus.
Priser fra kun 370,- pr. person

Danhostel Copenhagen Amager, Vejlands Allé 200, 2300 København S, Tlf. 32522908

KAN DIT
PITCH KLARE
EN TUR FORBI
VORES LØVER?

Book dit næste møde i

Rejseliv
DER KAN VÆRE RIGTIG MEGET at spare ved
at overvåge flexbilletter – også efter de er
købt – iflg. Egencia.

UDNYT

flydende billetpriser
Flybilletter, der ændrer pris fra time til
time, er en tænderskærende udfordring
for enhver rejsebooker og eventarrangør.
Derfor har bureauet Egencia udviklet
produktet ”Air fare control”, der overvåger
prisen, selv efter billetterne er booket og
betalt. Falder prisen på den pågældende
afgang, annulleres billetten – og ombookes på det lavere og mere prisbillige niveau. Det forudsætter naturligvis fleksible
foto: COOLSTUFF.DK/OMANDER & CO AB

billetter. Og 14 til 20 dage fra booking til
afrejse er optimalt for at opnå den bedste

Rejselir og –gear!

”kurs”.
Egencia sender desuden løbende rapport
til den rejseansvarlige med antal billetter,
der er prisoptimeret, og hvor meget, der
er sparet.

Søvn er altafgørende for, at hjernen kan præstere optimalt, og det er skønt at få et
powernap eller en god nattesøvn på flyrejsen. Ørepropper og sovemaske hjælper lidt,
men den optimale rejsepude er et must for den hyppigt erhvervsrejsende og fås i mange
varianter. Vagaborn har opfundet en helt særlig variant, hvor man stikker armene igennem og læner sig fremover i flysædet, hvilket skulle give en dejlig sovestilling. Den skal
prøves….
Når du er kommet frem til din destination, og ikke vil forstyrres af støj fra omgivelserne eller har svært ved at falde i søvn pga. jetlag, findes der også råd for dette. Med en
Zenkuru Sleep Sound Machine får du 22 afstressende lyde, der hjælper Ole Lukøje på vej.
Vælg blandt andet mellem bølgeskvulp eller trommende regn!

foto: COOLSTUFF.DK/OMANDER & CO AB
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Erhvervsrejsebureauet BCD
Travel er det mest
miljøbevidste
rejsebureau,
vurderer EcoVadis, der er
verdens førende og uafhængige vurderingsbureau
inden for bæredygtighed i
globale forsyningskæder.
BCD Travel har fire år i træk
modtaget en guldplacering
for selskabets bæredygtighedsarbejde.

SF

“PLANTBARE” NAVNESKILTE
“Ticketbutler arbejder for at gøre livet som arrangør lettere,
gæsternes oplevelse bedre og oplevelsesindustrien grønnere”
udtaler CEO Mads Kjer.

Ny bæredygtig eventinnovation

De plantbare navneskilte kan kombineres med Ticketbutlers
on-site navneskiltsprinter, som printer dine gæsters
navneskilte i takt med at de checkes ind til dit event. På den
måde undgår du at spilde ressourcer på no shows, og du kan
printe navneskilte til gæster, som ikke er registrerede på
forhånd. Læs mere på ticketbutler.io.

Danske eventsystem og MPI partner Ticketbutler står bag et
produkt, som skubber event-industrien i en grønnere og mere
bæredygtig retning. Plantbare navneskilte er lavet af
overskudsmaterialer fra tekstilindustrien og er fyldt med frø.
Dermed sparer du både plastik og regnskov, når dine gæster
skal have navneskilte. Når dit event er slut, får dine gæster et
minde med hjem, som kan plantes i deres stue eller direkte i
naturen.

FEST I
UNIVERSET

Planetarium er et helt
unikt sted til firmaevents,
sommerfest eller
julefrokost.
Hold en kosmisk fest
i udstillingen Made in
Space, hvor arrange
mentet skydes i gang
med Big Bang og
middagen indtages
blandt stjernetåger
og sorte huller.

Kontakt
event@planetarium.dk eller
ring til os på 33 12 12 24

Planetarium

Ticketbutler, som er en forholdsvis ny spiller i event-branchen,
har hurtigt skabt sig et navn. Virksomheden startede som et
tilmeldings- og billetsystem i 2017, men har siden sat sig for
at innovere ﬂere grene inden for oplevelses-industrien:

På bagsiden af navneskiltene ﬁnder du instruktionen, som viser hvordan de plantes

Hold dit næste møde, kursus og konference på

”Odsherreds Badehotel”
Smukt beliggende ved Højbysø

4 mødelokaler med plads til 16 - 24 - 40 - 100 personer
5 grupperum - hyggelig restaurant
Ny smuk havestue med udsigt over byen og kirken, samt stor
opholdsstue med chesterfield møbler og spillerum (dart og billard)
NYT i 2020: Fitness-rum, spa og sauna samt pentanquebane
Ring og få en uforpligtende snak med Ilse på tlf. 7020 1133

Ellingebjergvej 1 • 4573 Højby • Tlf. 7020 11 33
info@hotelhoejbysoe.dk • www.hotelhoejbysoe.dk

Erfaren brancheprofil til

Konventum og Højstrupgård i Helsingør
Nordsjællands største konferencehoteller har 1. februar fået ny salgs- og marketingchef med stor international erfaring. Stillingen er nyoprettet og som skabt til
49-årige Tia Daniels, der har en lang karriere bag sig i hotel- og mødebranchen i
både Danmark og USA, hvor hun har arbejdet for store hotelbrands som Hilton og
Intercontinental.
”Konventum og Højstrupgård er to helt unikke mødesteder, som tilbyder en anderledes mødeoplevelse i form af stedernes arkitektoniske indretningen, den fantastiske kunst og ikke mindst stedernes smukke beliggenhed ud til Øresund.

Nye
t
visitkor

Mogens Dahl

Det gør mødeoplevelsen til noget helt særligt, hvilket den moderne mødebookerefterspørger i dag. Jeg ser meget frem til sammen med det
dygtige team at løfte opgaven med at få sat de to mødesteder på landkortet i både Danmark og udlandet”, siger Tia Daniels.
Tia Daniels har senest været ansat som salgschef for konferencer og
events i FrederiksborgCentret (Royal Stage), og er oprindeligt uddannet i
business management i USA.

dobbeltansætter med fokus
på salg, PR og marketing
Laura Dahl er ved årsskiftet tiltrådt som salgsog projektleder i Mogens Dahl Koncertsal og
har mange års erfaring fra musikbranchen. I
de sidste 13 år har hun i sit virke som stifter
og ejer af Promokontoret arbejdet med salg,
promovering og drift.
Eva Dahl har afsæt præcis samme sted med
arbejdsområder indenfor salg, strategi, planlægning og PR- & Social Medie aktiviteter.
Så det frugtbare samarbejde mellem de to
fortsætter nu blot som en del af organisationen bag Mogens Dahl Koncertsal.

Ny direktør på

Frederik VI’s Hotel i Odense
Thomas Danielsen er rykket fra musik- og teaterhuset Odeon til Frederik VI’s Hotel, et ’nemt
skift’, da ejerne er de samme.
Thomas Danielsens hotelkarriere
startede som receptionist på Nyborg
Strand, og siden har han været receptionschef og salgschef i Halberg Hotels gruppen, indtil blev salgsdirektør
hos Odeon. Fra årsskiftet kunne han så
endelig kalde sig hoteldirektør.
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MødeMekka
er en gratis ”speed-meeting”

MødeMekka den 27. maj

med kig til Pandaerne
Møder i pagt med naturen
Pandaanlægget i ZOO Have kommer til at danne de fantastiske rammer om det
næste MødeMekka den 27. maj.
Glæd dig til nogle spændende møder i pagt med naturen, som du også inspireres
til at involvere i dine arrangementer i et spændende foredrag.
HVOR: ZOO HAVE, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg
HVORNÅR: 27. maj 2020, Kl. 15.00 til 20.30

Læs mere og tilmeld dig på: kursuslex.dk/arrangementer/

workshop for professionelle
møde- og eventplanlæggere.
Her kan du holde korte og
effektive møder med relevante
leverandører til dine professionelle arrangementer, netværke
med ligesindede, nyde noget
god mad og lade dig inspirere
af gode foredrag.

Glæd dig til at

mød

Anders Kofo e
ed
og Bengt Ho
lst

Vi står bag dig og sikrer, at teknikken spiller
uanset om det er i dine mødelokaler eller på scenen.
Vi hjælper og rådgiver dig, så du får den helt rigtige
AV-løsning, uanset om du vil købe eller leje.
Vores erfaring - din tryghed.
Se mere på avcenter.dk
Nordic M
& Events eetings
Expo 20
20

Vi ses p
stand 23å
8
København
70 20 17 99

Odense
70 20 29 55

Kolding
75 53 60 00

Århus
70 20 98 05

Aalborg
70 20 29 99

Der er grønt guld

i kaffegrums
og æbleskrog

Hotelkæden Clarion tænker kreativt på alle niveauer for at
skåne miljøet. Nogle af de bæredygtige initiativer er så særprægede,
at gæsterne sandsynligvis vil huske dem bedre end, at hotellerne
har top tunet AV-udstyr og pæne stole på snorlige rækker i mødelokalerne.

af SUSSER FEIT

N

år mødebookere søger hoteller med miljømæssig ansvarlighed,

til housekeeping,” fortæller Kari

rester, rystet med hvid rom,

er økosmør og - croissanter ’so last year’. Her er Clarion

Bente Lehmann.

anis og limejuice. Resten af
limefrugten dehydreres og bliver

hotellerne – ejet af den evigt nybyggende og karismatiske

hotelkonge Petter Stordalen – frontløbere med nye ideer, der spænder

”Se bare det nye barkort med

fra, at gæsterne selv er med til at skabe bæredygtigheden til at

’No waiste cocktails’, mærket

udnytte de sædvanlige affaldsprodukter fra madlavningen til noget

med et genbrugssymbol.

nyttigt. Særligt i Sverige, hvor kædens produktudviklingscenter ligger,

Søren, vores bartender, har

er man langt fremme med nytænkende initiativer .

udviklet opskrifterne sammen
med kollegerne i køkkenet.

”Vi er selvforsynende med energi på Hotel Clarion Sign i Stockholm
fra solceller på taget. Men sjovere er det, at gæsterne
forsyner hotellet med elektricitet, når de træner i fitness
centeret, hvor løbebånd og motionscykler er koblet op
på energiforsyningen. Det er ren win-win: Jo mere du
forbrænder, jo mere sparer hotellet,” forklarer Kari Bente
Lehmann, Distribution og Key Account Manager.
Og mens andre smider kaffegrumset ud, genanvender hotellet i
Stockholm restproduktet til en effektiv bodyscrub: Kaffegrums
– et gammelt husråd mod ru og tør hud - blandes med
kokosolie, farin, mælkesyre, E-vitamin og pebermynteolie.
Alt økologisk, naturligvis, og vegansk. Grumse-scrubben er
gevaldig populær blandt gæsterne. 100% low tech, javel, for
ikke al produktudvikling behøver være teknologisk…
Også i Danmark er de kreative
på Clarion i Kastrup Lufthavn.
”Idéerne kommer fra alle kroge af huset, fra teknikere
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For eksempel ’Bermuda Royal,
der er ananassirup, kogt på

til cocktailpynt.”
SOUSCHEF CHRISTOFFER ÖBERG og
hans kolleger er med til at udvikle
de bæredygtige initiativer, så det
ikke kun er ledelsen, der har ansvar
og mulighed for at sikre, at Hotel
Clarion er frontløbere for anderledes bæredygtighed.
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Unikke oplevelser i Korsbæk og Cirkusrevyen
Gør firmafesten, personaledagen eller
sommerskovturen til en stor oplevelse
og kombinér dit besøg i Cirkusrevyen
med spisning i Korsbæk på Bakken.
Nyd en dejlig frokost i et af Korsbæks fem
spisesteder og fuldend dagen i TELTET
på Bakken med Cirkusrevyen 2020, der er
Ulf Pilgaards sidste sæson og 40 års jubilæum.
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cirkusrevyen.dk l korsbæk-bakken.dk
3963 3802 l info@cirkusrevyen.dk

HENRIK KOCH, CEO og partner i Related, vurderer, at flyve i forbindelse med forretningsrejser,
men også bliver mere opmærksomme på de destinationer, der kan nås med tog og bus.

- Vil virksomhederne begynde at

lignende virksomhed i et andet land eller en

fravælge de internationale

anden verdensdel. Men jeg forventer, vi vil se

destinationer som mødesteder?

en stigende interesse for mødedestinationer
tæt på. Men tid er ofte også en vigtig faktor,

"Jeg tror opmærksomheden på miljøet har

og der har fly stadig en fordel."

en betydning for, hvor man vælger at afholde
møder og konferencer – særligt for rent dan-

Q&A:
Bliver vi ved med at flyve?

Related er specialiseret i at markedsføre
rejsebranchens aktører, og har således
fingeren på pulsen i forhold til om den
stigende miljøbevidsthed peger i retning
af færre forretningsrejser med fly.
Direktør Henrik Koch giver sit bud på,
hvad det bæredygtige fokus, vil betyde.

ske virksomheder. Men de internationale virk-

- Dubai er igen kåret som den førende

somheder, med kontorer flere steder, vil ofte

destination til forretningsrejser.

være nødsaget til at skulle flyve for at samles

Hvad er det præcis, de kan?

på tværs af landegrænser, så for dem er det
sværere at vælge fly fra. Men uanset lægger

•

skal kunne tilbyde noget ekstra, hvis folk skal

Punkt 1: Der er et ekstraordinært højt
serviceniveau.

det et pres på rejsearrangører og hoteller, der
•

Punkt 2: Dubai tilbyder et stort udvalg af

vælge at rejse udenlands. Destinationen skal

udflugter, oplevelser og seværdigheder

kunne noget helt særligt – og gerne have en

udenfor mødelokalet, uanset om man er

grøn profil."

interesseret i mad, design, sport, kultur,
kunst eller noget helt andet.
•

Punkt 3: Dubai er med sin placering en

- Hvad kan de internationale

lettilgængelig hub for internationale

destinationer, der berettiger

møder, om man så kommer fra Europa,

til, at man som organisation

Asien, Afrika eller Australien

vælger at flyve fremfor tage
SH

tog eller bus?
"For mange er der en stor værdi i at komme
ud og opleve en ny kultur og måske besøge en

Succesfulde møder
i historiske rammer

Sølyst er et unikt landsted med sjæl, historie og beliggende i naturskønne omgivelser med udsigt over Øresund. Det er rammerne for
et hold af mennesker, der er passionerede omkring personlig service.
Husets inspirerende sale og saloner giver uanede muligheder. Vi tilbyder møder og konferencer med service, gastronomi og værtskab i
højsædet.

Mød os på
stand 131 til
gs
Nordic Meetin
O
P
EX
ts
& Even

Køkkenteamet ledes af Sylvester Andersen, der både har erfaring fra
Michelin restauranter i ind- og udland. Vi anvender råvarer fra vores
nærmiljø, urter fra egen urtehave, æbler fra egne æbletræer.
- Skræddersyede møder, konferencer,
kick-off & firmafester op til 180 deltagere
- Personlig rådgivning fra start til slut
- Smuk park og stisystemer med mulighed
for team-building og walk & talk
- 20 min. kørsel fra København
- Gratis parkering

Vi står til din rådighed
Henrik Nielsen & Iben Larsen

SØLYST - DEN KONGELIGE SKYDEBANE • EMILIEKILDEVEJ 2 • 2930 KLAMPENBORG • TLF: 39 64 06 85 • E-MAIL: ILARSEN@SOELYST.DK • WWW.SOELYST.DK

Unforgettable
you can leave the islands,
but never forget them

visitfaroeislands.com/meetings
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AWARD
SHOW

HUSK AT STEMME!
sidste frist 15. marts
Stem på dine favoritter til
Danish Meeting & Event Award 2020

Hvem er de bedste i møde- og eventbranchen?
Stem på de nominerede til Danish meeting & eventaward 2020 på: nmee.dk/award
Award Show den 25. marts kl. 17.30
Vinderne af Danish Meeting & Event Award 2020 offentliggøres ved et brag af et Award Show
den 25. marts kl. 17.30 på Nordic Meetings & Events EXPO 2020.
Se mere på:

nmee.dk/award

NYE PARTNERE
hos Kursuslex og Konference.dk
af KARIN FEIT ALMBERG

København og omegn:

ØREGAARD CAFÉ
med park og intimt møderum
Caféen i Hellerup ligger smukt med park
og permanente kunstudstillinger.
I det smukke møderum over cafeen kan man
holde intime møder og evt. spise frokosten
i caféen med udsigt til parken. In house mødekoordinatorer står klar til at sammensætte
den perfekte arrangementspakke, så mødeplanlæggeren og gæsterne kan slappe af og

HOTEL ØSTERPORT er komplet nyindrettet
Hotellet har fået en fantastisk stemning ud af sin beliggenhed.

nyde skønne omgivelser både inde og ude.
Der er løbende kunstudstillinger, som krydrer
oplevelsen. Rundvisninger kan arrangeres.
www.oregaard.dk

Der er ingen forstyrrende lyde, men derimod et usædvanligt og spændende look fra et
af hotellets opholdsrum med kæmpe vinduer direkte ud til togskinnerne, som leder til
og fra Østerport Station. Hotellet er for nyligt redesignet specielt med blik for møder og
konferencer. Alt fremstår kreativt, lækkert og indbydende.
Over for hotellet findes Grønningen med park og adgang til Kastellet, samt Gefion
springvandet og Den lille Havfrue. Hotel Østerport har 170 nyrenoverede værelser med
tilhørende nye badeværelser. Der findes et stort udvalg af restauranter, caféer og natklubber i nærheden af hotellet.
www.hotelosterport.dk

ABSALON HOTEL – stemningsfuldt design 5 minutter fra centrum
Farver og moderne udtryk præger det centrale cityhotel med 161 værelser.
Alle 161 værelser og suiter er indrettet med Designers Guild tapeter, puder og gardiner og lækkert designinteriør. Værelserne krones af en klassisk stuk med indirekte belysning, der komplimenterer bygningen og hotellets historie.
Superior værelserne har hver deres temaer: GRASS: En flot frisk grøn farve, der fremhæves med
masser af pink og sort, der præsenteres på et lækkert uld tæppe. Standard værelserne har to
temaer: OCEAN: Rent blåt med sølv og strejf af guld. BERRY: Dyb lilla, blommefarver og masser
af sølv. Begge temaer præsenteres på et lækkert trægulv i hvidpigmenteret eg.
www.absalon-hotel.dk
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WORLD TRADE CENTER
med Healthcare Center
WTC Ballerup Konference Center er et internationalt
business center med tilknyttet healthcare.
Dette mødested rummer op til 150 personer.
Rammerne er eksklusive, og der er moderne
faciliteter i auditoriet og mødelokalerne, som

BLANK – et hvidt mødested, der tager farve efter deltagerne
Et stilrent mødested ved Rådhuspladsen, som med blot én rød rose ændrer komplet udtryk og karakter.

har udgang til grønne arealer eller terrasse.
Det store loungeområde kan anvendes til
udstillinger og salgsmesser. Der er inhouse
Healthcare Center med over 20 professionelle
klinikker, der tilbyder alt fra yoga og mind-

Det kun ét år gamle mødested, Blank, er indrettet, så alle vægge, gardiner, borde, stole

fulness til akupunktur og foredrag om stress.

m.v. er kridhvide, for at man selv kan tilføre designet sin virksomheds stil og udtryk ved

WTC har Det Økologiske Bronzemærke.

f.eks. produktpræsentationer i produktets egne farver. Eller man kan præge lokalet med
virksomhedens logo-farve. Blank ligger ved Rådhuspladsen.

www.wtcballerup.dk

Blank Venue & Pop Up kan rumme op til 48 personer. Der samarbejdes med flere forskellige catering firmaer, og stedet har stor erfaring i at arrangere kick-offs, events m.v., hvor
alt udenom skal spille med.
www.blank-venue.dk

Social Street Dining – en kulinarisk rejse jorden rundt
Social og folkelig fællesspisning for dig og dine kollegaer, som har lyst til en anderledes

Bestil allerede nu

firmafest eller en utraditionel konferencemiddag.
Sæt jer til bords og lad os servere de bedste signaturretter fra vores stader, udskåret i mundrette
bidder således at alle gæster får muligheden for at smage på de mange forskellige retter. Spisningen
foregår efter ’ræk-mig-lige-princippet’ - og vi kan godt afsløre at det er ren forkælelse.

� info@vaerftetsmadmarked.dk
link vaerftetsmadmarked.dk
� Ny Kronborgvej 2 - 3000 Helsingør

HOS DFDS HOLDER MAN MØDER TIL HAVS – også uden at sejle
De to cruiseskibe ”Pearl” og ”Crown” er til både halv- og heldagsmøder med fuld service og forplejning.
DFDS skibene, som lægger til i Nordhavn, har moderne mødelokaler med havudsigt, som
står til rådighed i de seks timer, man er ombord. Man kan naturligvis også vælge at sejle
med til Oslo. Ombord får kreativiteten frit spil, og man kan lade den maritime atmosfære inspirere til udvikling af nye ideer.

DET KGL. DANSKE HAVESELSKAB
- smuk have og gourmetmad

Som mødegrupper har man sin egen konferencevært tilknyttet hele dagen. Skibet sejler
først kl. 16.30. Lokalerne har plads til 8 - 210 mødedeltagere. Begge skibe har auditorier.
www.dfds.com

De meget stemningsfulde og lyse lokaler
med omkransende have ligger på Frederiksberg.
First Floor-mødelokalerne ligger på 1. sal i forbindelse med Restaurant Mielcke & Hurtigkarl.
First Floor består af mødelokale, bestyrelseslokale, lounge og spisestue fordelt på 200 m²
– perfekt til konstruktive bestyrelsesmøder,
investormøder, kick off og kreative workshops.
”Brøndsalen” rummer op til 200 gæster. ”Paradehuset” 80 gæster, ”Orangeriet” 24 gæster
og ”First Floor” 20 personer. Stedet er nemt at
komme til med metro.

MINDRE MØDER,
FOREDRAG
ELLER
WORKSHOP
Til mindre møder,
foredrag eller workshop
er Astrobiblioteket et
perfekt mødested i
centrum af København
– kun 500 meter fra
Hovedbanegården.
Lej Astrobiblioteket uden
forplejning, eller vælg en
mødepakke fra vores nye
restaurant.

Kontakt
event@planetarium.dk eller
ring til os på 33 12 12 24

Planetarium

www.kglhaveselskab.dk

Kom ud i skoven
og ind i varmen
Tanker og tale i den fri natur kombineret med mad, vi har kræset om.
Her er ingen powerpoints - kun nærvær.
Frisk luft og bevægelse giver gode resultater. Hold dine møder hos Piil
& Co i Dyrehaven. Vi er gode til Walk & Talk møder, hvor vi forener tanker
og tale i den fri natur med et godt måltid.
Tæt på Klampenborg St. og fine parkeringsmuligheder.
Rasmus Bo Bojesen byder velkommen
til Restaurant Piil & Co.

www.piilogco.dk
Dyrehaven 7 • 2930 Klampenborg • Tlf: 70 26 02 12 • Email: booking@piilogco.dk

SPEJDERCENTER HOLMEN
- en friluftsoase midt i byen
Hvor ellers tænder man lejrbål midt i København?

holde møder for op til 80 personer. Der findes
også grupperum og skønne udendørsområder. F.eks. kan man tænde et hyggeligt lejrbål
til aftensmaden eller aftenkaffen.
Spejdercenter Holmen har plads til 150 deltagere, 11 værelser, 60 spisepladser, 4 mødelo-

Det hyggelige domicil er et kursuscenter med

kaler og 5 gruppelokaler.

moderne faciliteter, en spændende historie
og en meget fleksibel udlejning. I denne oase

www.spejdercenterholmen.bookhus.dk/

med åben have midt i København kan man

BRYGGEN VENUES med stort eventlokale
Et charmerende mødested i de gamle FDB-pakhuse på Islands Brygge i København.
Det flot renoverede eventlokale rummer 150 spisende gæster og har
forbindelse til et hyggeligt gårdareal. Som pakhus er afstanden til havnefronten selvsagt ganske kort og velegnet til en spadseretur i pausen.
Og til trods for den centrale beliggenhed er der fine parkeringsmuligheder.
Husets historie og den rustikke stil er bevaret og krydret med gennemtænkt design, kvalitet og hygge.
www.humanic.dk

M PI - HA R V OKSEV ÆRK!
B L I V E N D EL A F D A NM A RK S S TÆ RK E STE NE TV Æ R K F OR A L L E, D ER
AR R A NG E R E R E VE NTS , K ONF E RE NC ER O G M ØD ER
N Y H ED: N U OGS Å NET VÆRKSARRAN GEM EN TER
P Å FY N , I JYL LAND OG S VERIGE!
D AN M A RKS BIL LIGSTE ERH VERVSN ETV ÆRK
8 Å RL I GE S EM I N A RER MED D E N YEST E TREN DS OG T EN D EN SER INDEN FOR
MØD EBRA N C HEN - KUN 3 .500 KR. P ER P ERSON P ER ÅR

S E ME RE PÅ MPI SC AN D IN A VI A. ORG
N ET VÆRK -LÆRING - U DV IKLIN G

Øvrige Sjælland:

KOKKEDAL SLOT COPENHAGEN – et topmoderne eventyr
Et eventyrligt ydre med et stilfuldt og fornemt indre i Nordsjælland.
Kokkedal Slot Copenhagen er tilbagelænet charme, nydelse og forkælelse. Nyd slottets
spa- & wellness område med en elegant pool, sauna, koldt-vand-bruser samt bruser
med lys- og aromaterapi. Som noget særligt arrangerer slottet teambuilding med hestepolo. Alle, uanset erfaring med ridning, kan deltage.
De syv stilfulde mødelokaler på slottet er fuldt udstyret med av og teknik med et smukt
og naturligt lysindfald samt udsigt til park og kyst. Der er plads op til 150 deltagere med
59 værelser samt fri parkering. Mødedeltagere har gratis adgang til Kokkedal Spa med
indendørs pool.
www.kokkedalslotcopenhagen.dk

DALBY HOTEL med lys,
ro og en hyggelig park
Nær Køge og Næstved ligger dette hotel med gratis
morgenmad og forlystelsespark i nærheden.
Dalby Hotel har kapacitet til konferencer og
firmafester med op til cirka 125 deltagere og
28 værelser til overnatning. Der er gratis morgenmad alle dage, undtagen mandag.
Konferencerummet ”Salen” har plads til op til
70 personer. ”Balkonen” er den nyeste afdeling med plads til 45 personer. ”Havestuen”
rummer op til 20 deltagere. Som navnet antyder, er Havestuen et lyst og imødekommende
lokale, som er hyppigt brugt til mødefaciliteter. Beliggenhed tæt på BonBon-Land.
www.dalbyhotel.dk

HOTEL FREDERIKSVÆRK
er til fester og glade møder
Langt væk fra byens larm – og med live band
i weekenderne, hvis der skal være fest.
Mødelokalerne på det stemningsfulde hotel
har plads til 15-40 personer. I sommersæsonen er det muligt at nyde en velkomstdrink i
de smukke og ugenerede omgivelser i gårdhaven, som er indrettet med lækre havemøbler
og omkranset af grønne træer – langt væk fra
byens støj og larm.
Der er walk & talk stier i det frodige skovområde lige uden for døren. Hver weekend er der
dans til 4-mands live band og mulighed for
selskaber op til 120 gæster.
www.hotelfrederiksvaerk.dk

Møde & Eventmagasinet

87

Fyn:

AVALONHUSET – med tv-studie og perfekt akustik
Her kan man livestreame events og bringe deltagere ind fra hele verden.
Avalonhuset i Odense NØ er et levende kunstværk med alt i AV, lyd og lys. Ved hjælp af husets
TV-studie kan man livestreame events, og bringe deltagere fra hele verden ind i salen via nyeste
online teknologi. Salen er bygget med akustik, indeklima og æstetik for øje. Under mødet har
mødeplanlæggeren en direkte hotline til husets tekniker, som garanterer, at alt fungerer optimalt.
Der findes i alt 750 kvm konferencefaciliteter. Man kan leje Avalonhuset, som det er og selv stå for
det praktiske, eller investere i en all-inclusive løsning med frihed til at vælge mad fra en af husets
faste samarbejdspartnere.
www.avalonhuset.dk

DALLUND SLOT
sætter samtalen i centrum
Brug loungen og pejsestuen – eller lån et par
gummistøvler og regntøj til walk & talk.

mødeformer. I salen har stolene skriveplader,
hvilket giver fleksibilitet som alternativ til de
traditionelle bordopstillinger.
Ved bookinger over 20 personer får man
slottet for sig selv. De 20 værelser er individuelt indrettet og opleves hver især som et lille
refugie, hvor man kan trække sig tilbage. Kapaciteten ved møder rækker op til 50 gæster.

Dallund Slot på Fyn nord for Odense indbyder
til møder og konferencer, hvor samtalen er
i centrum. De fem mødelokaler inspirerer
til anderledes og indbyrdes vidt forskellige

Jylland:

HOTEL OPUS HORSENS
er 5-stjernet luksus i Utzon design
Det stilrene og hyggelige design mærkes overalt – ikke mindst i den flere etager høje lounge.
Kim Utzon Arkitekter har designet og opført hvert enkelt lokale og alle værelser. Hotellet fremstår i international 5-stjernet mødeklasse med lys, luft og energi. Her kan man trygt invitere til
internationale konferencer i topklasse.
Der er 132 værelser og mødekapacitet op til 390 deltagere. Alle konference- og mødelokaler er
lyse, moderne og velindrettede samt udstyret med det nyeste AV og bekvemme konferencemøbler. Der er 100 gratis p-pladser i egen parkeringskælder med elevator direkte til lobbyen. I
parkeringskælderen findes også opladning til elbil. Derudover har hotellet 250 udendørs p-pladser. Lyntoget stopper i Horsens – 1,5 km fra hotellet.
www.hotelopushorsens.dk
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www.dallundcastle.dk

Sverige:

HOTELL SPA & LÖGNÄS GÅRD er som et lille eventyr
5 skønne mødelokaler, lækker spa og følelsen af at være i Astrid Lindgrens verden.
På dette lille landhotel, en times kørsel fra Helsingborg, kan man holde
både mindre, intime møder og møder med helt op til 140 deltagere.
Der er 34 værelser og en meget lækker og stemningsfuld indretning
i både hyggelig og samtidig moderne stil. Konferencefaciliteterne er
’pakket ind’ som en svensk landejendom – væk fra alle forstyrrende
elementer. Maden opfylder alt, hvad man kan ønske sig, og der er
mange teambuilding aktiviteter i området og også på selve hotellet.
www.lognasgard.se

FRED, SKØNHED OG INGEN FARE
– sådan er Kullagårdens Värdshus

teres de meget forskellige hotelværelser, som

Alene hotelværelserne er grund nok til at tage hertil.
Og så er der kort afstand til Danmark.

golfbaner og masser af teambuildingsmulig-

alle har dét, som får smilet frem og skuldrene
ned. Alle værelser har en lokal forankring.
Der er mødelokaler for 8-40 personer og et
veletableret samarbejde med to fantastiske
heder i nærområdet.
www.kullagardenswardshus.se

”Jeg kan ikke gøre alt, men jeg kan gøre noget.
Hvis vi alle gør noget, kan vi sammen klare
alt.” Sådan står der i indledningen af beskrivelsen af konferencefaciliteterne hos Kullagårdens Wärdshus. På hjemmesiden præsen-

HÖÖRS GÄSTGIVEREGÅRD
med skønne, individuelle mødelokaler
Ikke to lokaler er ens, og alle er kendetegnet af en varm, lækker og hyggelig stemning.
Man kan sidde som ridderne ved rustningen eller lade sig omgive af en
blanding af New England stil og amerikansk 60’er arbejderstemning.
Uanset, hvilket lokale man vælger hos Höörs Gästgiveregård, vil lokalet
føles som en varm frakke, man tager på. Der er mange mindre lokaler
til 4-20 personer, og det største rummer op til 100 personer. Stedet
ligger cirka halvanden times kørsel fra København.
www.horsgastis.se
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Grønland:

HOTEL HANS EGEDE i Nuuk er natur og luksus i ét
Grønlands moderne 5-stjernede kursus- og konferencecenter med udsigt til fjelde og fjorde.
HHE Conference & Events har store og lyse lokaler, designet til møder
og konferencer op til 350 personer. Mange af lokalerne har en storslået
udsigt til fjelde og fjord.
Med 4 velindrettede plenumlokaler, 19 grupperum, et anerkendt hold af
dygtige kokke- og tjenere samt en topprofessionel kursus- og konferenceafdeling kan hotellet håndtere selv store møder og konferencer.
www.hhe.gl

HOTEL SISSIMIUT er tæt på lufthavnen - og nordlyset
Kombinér mødet med hundeslæde, snescooter og afslapning i Arctic Spa.
Hotel Sisimiut tilbyder firestjernede konferencefaciliteter. Hotellet ligger kun 5 minutter
fra lufthavnen, centralt på vestkysten af Grønland – og trods nærheden til lufthavnen er
der kun tre minutter til skøn natur. Et kursus eller en konference på Hotel Sisimiut sikrer
derfor optimal udnyttelse af mødetid og mindst mulig rejsetid. Hotellet har Artic Spa og
stort konferencerum med plads til 60 personer. Der er 40 værelser med udsigt. Mødelokalerne har alt i moderne it- og AV-udstyr.
www.hotelsisimiut.com

UDSYN TIL ISBJERGE og smukke
fjelde fra Hotel Kangerlussuaq
Har man set billeder fra Grønland, har man et
godt indtryk af hotellets unikke omgivelser.
Hotel Kangerlussuaq har faciliteter til både
større og mindre grupper. Værelserne findes i
mange størrelser op til 6 personer i ét rum, og
mødelokalerne klarer op til 60 personer. Men
der er også mødelokaler ned til 4 personer.
Hvad end det drejer sig om et kursus, eller et
møde med en efterfølgende gourmetmiddag,
skræddersyr hotellet pakken. Der er storslåede muligheder for oplevelser og teambuilding
i den omgivende natur.
www.hotelkangerlussuaq.gl
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ADVERTORIAL

Skal vi aldrig i gang?
Er I til østers frem for eftermiddagskage? Er I til rå
New Yorker stemning i stedet for filttæpper? Er I
til overraskelser og oplevelser frem for ’bin there –
done that’? Kort sagt – vil I være en del af noget,
som skiller sig ud og huskes længe efter.

dramaturgi. Det mærker delta-

gen byder på et hemmeligt og

gerne som en spændende rød

intimt loftslokale med fritlagte

tråd i arrangementet. Vi arbejder

bjælker – det oser af en glemt

i helheder. Og hvis man har været

storhedstid. Langelinie Pavillonen

til tre konferencer over året, så er

har design og havneudsigt. Når vi

jeg sikker på, det er vores, man

sammensætter et arrangement,

vil huske.”

starter vi med et tomt rum – lidt
efter har vi alt! Vores projektle-

Intimt og hemmeligt

dere har 15 års erfaring, og deres

loftslokale

stramme projektstyring af logi-

Humanic udbyder både mø-

stik og flow sælger måske ikke

et er, hvad et samarbejde med Humanic består af: Adgang til

dested, event og catering i én

første gang. Men anden gang gør

en masse cool og anderledes mødesteder, som kan laves om til

booking, om man vil. Og der er

den. Fordi mødeplanlæggeren

hvad som helst - kombineret med events og teambuilding, som

meget at vælge imellem. ”Vi

mærker befrielsen ved, at alt føl-

ligger langt fra kokkeskoler og segwayture. Hvis skæve oplevelser, rå

ejer eller har tæt samarbejde

ger planen og virker præcis, som

mødesteder og en sikker projektstyring er en fed kombination for jer,

med 15 mødesteder. Alle vores

vi alle havde tænkt os. Humanic

så er vi ved at være der: Get moving!

venues har kant,” siger Allan

har også faste pakker til f.eks.

Hansen. ”Kerne Pavillonen har

25.000 kroner for 80 deltagere.

”Vores dna tager udgangspunkt i events. Det var sådan, det hele star-

f.eks. søudsigt og ro midt i stor-

Og nå ja – selvfølgelig må man

tede,” siger partner i Humanic, Allan Hansen.” Alt det, vi tilbyder, har

byen, Pakhus Bryggen har rå,

gerne få kage til kaffen. Men ikke

en eller anden kreativ vinkel. Vi synes jo, at hvis vi kan lave et wow

industrielle rammer med historie

hvilken som helst kage.”

scenarie fra start til slut, så får man simpelthen en bedre oplevelse –

tilbage fra FDB’s storhedstid på

bedre humør, mere motivation og udbytte af dagen. Vi har fokus på

Islands Brygge, Spisesalon Bryg-

D

www.humanic.dk
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Ny hotelchef på

HORISONT

vender hjem til Århus
44-årige Casper Bock har mange års erfaring

Zleep Hotel
ekspanderer på begge sider af Storebælt

fra hotelbranchen, og kommer senest fra
en stilling som Director of Sales & Front Office hos
Radisson Blu Papirfabrikken i Silkeborg. Med bopæl i Århus og et stærkt lokalt
netværk, glæder han sig til atter at blive en del af det aarhusianske erhvervsliv og
være med til at bidrage til den udvikling byen oplever både som turistdestination og
møde- og konferenceby.

Zleep Hotel har på det seneste oprustet kraftigt i kædens salgsafdeling, ikke mindst for at
være på forkant når to nye hoteller åbner hhv
1. april og 1. juli. René Lyster er tiltrådt som
Sales Manager, og foretager i den forbindelse et brancheskift. Med en fortid som Retail
Process & Projekt Koordinator ved mobiloperatøren 3, har han opnået en
enestående erfaring i

Spies-chef skifter til

Bella Center-gruppen

relationsskabende salg,
og har en stor passion

Eva Lundgren er tiltrådt som koncernmarketing-

for at give kunderne

direktør for BC, hvor hun skal stå i spidsen for en

unikke oplevelser.

Nye
visitkort

ny central marketingenhed, der har ansvar for
markedsføring af alle koncernens singaturbrands
som hotellerne Copenhagen Marriott, AC Hotel
Bella Sky og Hotel Crowne Plaza Copenhagen
Towers samt den japanske restaurant Sukaiba
Copenhagen på Bella Sky-hotellet ved siden af
Bella Center.
Eva Lundgren har hele sin karriere været i rejsebranchen, senest i Spies som marketingchef.

Det populære lufthavnshotel i Billund
har samtidig fået en ny kvinde ved roret
Edel Lund Clausen har mange års erfaring
inden for ledelse og kommunikation, økonomi
og salg. Hun har været ansat i flere hotelkæ-

CoastZone
Jakob Blok Grabow afløser Simon Rønlev, der stadig
vil være en del at teamet på udvalgte projekter.
Jakob Blok Grabows er 38 år, og har de seneste 10

der, herunder Scandic og First Hotels, og har

år drevet egen konsulentvirkshed og rådgivet virk-

nu kastet sig med ildhu over driften af det

somheder i strategisk ledelse samt forretnings- og

nyrenoverede Zleep Hotel. Med 200 meter
til lufthavnen og kort afstand til Lalandia og

organisationsudvikling. Hans kommercielle
forståelse vil fremadrettet være en

LEGOLAND® favner gæsterne alt fra uden-

essentiel del af videreudviklingen

landske turister, til børnefamilier og forret-

af CoastZone.

ningsfolk.
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Ny direktør hos
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SCENEN ER SAT …
til jeres arrangement

“Gudenåkomitéen har med stor tilfredshed afviklet et 5 timers temamøde med
godt 100 tilmeldte på Værket, hvor alt
klappede til perfektion.
Værkets medarbejdere tog hånd om alle
tænkelige detaljer og fik indrettet Ridehuset, så det passede perfekt til mødet.
Lokalets akustik skal i den forbindelse
også fremhæves.
Vi oplevede, at alle vores ønsker blev
imødekommet under den grundige
planlægningsfase – alt kunne lade sig
gøre. Maden var yderst delikat, og der
manglede intet.
Tak til Værkets professionelle personale
for det konstruktive samarbejde både
før og under afviklingen af temamødet.
Vi har følt os i trygge hænder i skønne
rammer.”
Karen Lagoni,
Formand for Gudenåkomitéen

Musik- og teaterhuset Værket
Lad Randers’ gamle elværk være professionelle og utraditionelle omgivelser til dit
næste event, møde, konference, kursus eller fest. Kontakt Værkets eventkoordinator
Kristine Boe Seeberg på kristine.seeberg@vaerket.dk eller T: 89 13 51 08.
Sven Dalsgaards Plads 1 | 8900 Randers C | www.vaerket.dk

Nye
hoteller

THE TOWER

– Østerbros nye fyrtårn
dobbeltseng. Samt lejligheder på 70 m²

Charlottehavens nye hoteltårn, der meget

og pumpes rundt i bygningerne blandt an-

passende har fået navnet THE TOWER,

det ved hjælp af strøm fra solceller, som er

med to separate soveværelser. Alle lejlighe-

tilbyder både den vildeste udsigt fra den 16

placeret øverst i tårnet”, forklarer direktør,

der er møbleret med dansk design fra HAY,

etager høje bygning, og at gæsterne kan

Lars Pontoppidan.

&tradition, Gubi og Arne Jacobsen.

Hotellejlighederne findes i to størrelser.

THE TOWER ligger i overgangszonen mellem

”Vi har skabt et bæredygtigt og klima-

Studio-lejligheder på 50 m² i åbent plan

det gamle Østerbro og det nye Nordhavn,

venligt fremtidsbyggeri. Energien til de 37

med opholdsområde, fuldt udstyret køkken,

og vil alene med sin højde blive et nyt

lejligheder stammer fra geotermisk energi

spiseplads til fire personer, sofagruppe og

fyrtårn i området.

overnatte med den grønneste samvittighed.

NIMB HOTEL stadig blandt verdens bedste
Som det eneste hotel i Danmark er Nimb Hotel igen med på Condé
Nast Travelers Gold List 2020, som samler verdens bedste luksushoteller. Der er hoteller og resorts fra 49 lande på guldlisten,
der er sammensat af magasinets erfarne og kritiske rejsejournalister. Nimb fremhæves for at kombinere fortidens
storhed med moderne skandinavisk stil, og anmelderne er
særligt begejstrede for barmiljøet og roof top poolen samt
ikke mindst naboskabet med Tivoli.

Ny direktør

Quality Hotel Tåstrup
Louise Dreiberg er længe ventet.
Siden sommeren 2019 har hotellet
i Taastrup været uden direktør, og
den 39-årige tidligere hotelchef
på Scandic Ringsted er valgt med
omhu. Louise har blandt andet været
på Scandics talentuddannelse, hvor
fokus netop er at udvikle det uforløste
direktørpotentiale. Louise har stor
erfaring inden for F&B samt M&E

NEST45 - Hotel og kontor i ét
met, gaming rummet og receptionen. En
tagterrasse med et orangeri gør det muligt

fra Hotel Marienlyst, Mash
Skovridderkroen og senest Scandic
Ringsted, hvor hun også havde
ansvar for det tilhørende F&B
salg i Ringsted Kongrescenter.

at holde møder og events med udsigt ud
over København og Amager, og med den
tætte placering på konferencefaciliteterne
i Bella Center, er der ingen begrænsning i,
hvor store arrangementer, man kan deltage
i eller planlægge.
I 2022 åbner nyt franchise-hotel i Accor

Kontordelen er på i alt 8.300 m², og hotellet

kæden på Amager. Nest45 er et kombineret

på 6.000 m² har, 186 værelser i business

hotel- og kontorkoncept, der er designet

segmentet, med egen restaurant, bar og

med henblik på at skabe et åbent og inspi-

lobby område.

rerende miljø, hvor man som gæst både
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kan slappe af og arbejde i de mange fælles

Byggeriet bliver DGNB guld certificeret,

områder, som eksempelvis caféen, restau-

og det samlede byggeri forventes at være

ranten, loungen, yoga-og afslapningsrum-

færdigt i begyndelsen af 2022.
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Nye
visitkort

KONFERENCE & EVENTS
Med udsigt til Furesø

Hold jeres næste møde eller konference på

Restaurant Furesøbad
med Furesøen i forhaven og Nørreskoven i baghaven.
Vi har et stort udvalg af mødepakker der inkluderer alt fra
morgenmad, kaff
ffe
e/the & isvand, økologisk frugt & sunde
snacks, husets frokostanretning inkl drkkevarer,
eftermiddagskage, middag inkl drikkevarer.
Alle pakker indeholder AV udstyr, lærred, fl
fliipover &
whiteboard, blokke & kuglepenne, eget lokale m. mulighed
for separate rum.
Møder og konferencer følger ikke restaurantens
åbningstider, men er efter aftale.

Har du et sær arrangement?
Så har vi helt sikkert også løsning. Du altid velkommen til at
sende din forespørgsel på info@furesoebad.dk eller ringe til
os på 7030 0708

5 TIMER
Inkl. morgenmad
Kaffe/the/isvand
Økologisk frugt og snack
Frokost inkl. drikkevarer
AV udstyr

Kr. 650,-

8 TIMER
Inkl. morgenmad
Kaffe/the/isvand
Økologisk frugt og snack
Frokost inkl. drikkevarer
Eftermiddags kage
AV udstyr

Kr. 850,-

12 TIMER
Inkl. morgenmad
Kaffe/the/isvand
Økologisk frugt og snack
Frokost inkl. drikkevarer
Eftermiddags kage
Middag inkl. drikkevarer
AV udstyr

Kr. 1150,-

Når du vælger FURESØBAD
Vælger du samtidig en
Svanemærket restaurant, der tænker på miljøet
Vi er med til at sparer på klimaregnskabet
og forholder os til brug af jordens ressourcer.
Vi passer på dig og dine nærmeste
ved at sætte fokus på klima og bæredygtighed i hverdagen

7030 0708 Furesoebad.dk Frederiksborgvej 101 3500 Værløse

NYT HOTEL LOVER

LYKKE OG LUKSUS

Det globale amerikanske erhvervsmagasin Forbes
har store forventninger til Villa Copenhagen, der er
udnævnt som et af de 20 nye hoteller på verdensplan,
vi kan glæde os mest til i 2020. Hotellet er indrettet i
de tidligere postbygninger i Tietgensgade, og lover at

Sydfynsk strandkantsperle

fortid, nutid og fremtid vil forenes i et inspirerende og
livligt miljø, som vil være præget af, at danskerne er

skruer op for lækkerheden

verdens mest lykkelige folkefærd!

Hotel Faaborg Fjord kan i 2020 opleves eller genopleves med nyt

varme og servicen præget af venlighed og humor.

spa og wellnessmiljø, der kommer til at tælle blandt andet dampba-

Bæredygtighed er ikke en pligt, men et bevidst valg, og

de, vandpejs og koldtvandsdyp både ude og inde - alt sammen med

ambitionen er at være det bedste hotel i forhold til at

direkte udsigt til hotellets private strand og badebro. Hotellet indgår nu

tage ansvar for miljøet. Villa Copenhagen åbner 1. april

i hotelkæden Small Danish Hotels, og de nye faciliteter er andet step i

med 390 værelser og suiter, en eksklusiv restaurant

en tocifret millioninvestering i en omfattende modernisering. Det be-

samt tagterrasse.

Oplevelserne på hotellet skal være meningsfulde og

tyder også, at strandkantshotellet kan modtage gæsterne i en spritny
nordisk inspireret reception med tilhørende lounge med designelementer fra blandt andet Hay, Muuto og Ferm Living. Samtidig har hotellet
et klart fokus på at bringe naturen inden for, både i bogstaveligste
forstand med materialer af træ og sten, men også med stor respekt
for miljø og bæredygtighed. Således har hotellet iværksat en miljøstrategi frem mod 2025, ligesom der venter en Green Key certificering lige
om hjørnet. Med sine 128 værelser er Hotel Faaborg Fjord blandt Fyns
største hoteller og både fritids- og forretningsgæsterne kan nu se frem
til endnu mere lækkerhed.

Wakeup har vokseværk
Københavns største hotelgruppe, Arp-Hansen, har valgt at investere omkring 400 millioner kroner i en
udvidelse af Wakeup i Borgergade i det indre København, der med sine kommende 770 værelser bliver
koncernens største og Danmarks tredjestørste hotel. Dermed sidder Arp-Hansen på mere end hvert femte
hotelværelse i hovedstaden. Når Wakeup i Borgergade er fuldt udbygget, vil de tre Wakeuphoteller i København og deres søsterhotel i Aarhus samlet have 2.180 værelser – over
40 procent af Arp-Hansens samlede kapacitet på gruppens nu 13 hoteller.

Zleep

kongrescenteret Principe Felipe

går ud over grænserne

Congress Centre. Hotellet får 280

Den danske hotelkæde, Zleep

så er der også planer om at ind-

Hotels, rykker nu successen

tage det svenske hotelmarked,

udenfor landet grænser.

hvor kæden har ansat en ny Sales

Debuten er i det sydlige Europa,

Manager, Caroline Petersson, der

hvor Zleep Hotel Madrid Airport

skal bane vejen.

åbner i 2021. Adressen bliver i

96

nærheden af den spanske hovedstads internationale lufthavn og
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værelser. Næste skridt er Hamborg, hvor Zleep åbner i 2022. Og

ZLEEP er endnu en kæde, der beviser, at der
er succes i hotelkoncepter med minimalistiske
værelser til en attraktiv pris.

Nye
hoteller

Julefrokost

- i særklasse

Hold årets julefrokost i betagende omgivelser. Vi tilbyder over 20 forskellige
lokaler i Tivoli, på Axelborg og Nimb. Om I er 10 eller 1000 gæster, skaber vi
en unik ramme om jeres julefrokost med lækker mad fra Nimbs køkkener.
Kombinér julefrokosten med en sjov aktivitet i Tivoli og gå en tur gennem den
smukke have med masser af julestemning.

Lad os skræddersy jeres julearrangement.
Kontakt os på event@nimb.dk eller 33 75 02 47
Læs mere om mulighederne på www.nimb.dk/nimbevents

ALT udsolgt
OPLEV MØDER
DER SMAGER AF MERE
PÅ COMWELL BORUPGAARD
Comwell Borupgaard er nomineret i kategorien
“Årets bedste madkoncept”.
Det er vi umådelig stolte og taknemmelige over.
Comwells køkken er altid et populært indslag i mødeprogrammet.
Vores menuer indeholder masser af virtuos velsmag, men også krudt
og energi, så dine mødedeltagere ikke går kolde undervejs.
Vi serverer bæredygtighed på din tallerkenen
• Nyd maden med god samvittighed. Vi tager nemlig varer
på mennesker og miljø, i alt hvad vi gør
• Vi bruger lokale og sæsonbestemte råvarer med fokus
på det grønne køkken og klimaftryk
• Op til 60% af vores mad og drikkevarer er økologiske
• Vores dygtige kokke har naturligvis fokus på re-food.
Vi håber, at du vil sætte dit kryds ved os.
Hør mere om dine mødemuligheder 70 274 274

MødeMekka den 28. januar blev afholdt i Det Kgl.
Danske Haveselskab. Tilslutningen var høj, og alle
mødebordene var fuldt booket på dagen.
af KARIN FEIT ALMBERG

Å

rets første MødeMekka fandt sted i det smukke rum med
højloftede vinduer ud mod haven. Dagen startede med et
foredrag om sundhed, leveret af Umahro Cadogan, som er

en af Danmarks mest populære ernæringseksperter, bestsellerforfatter og vært på programmet ”Kan man spise sig rask” på TV2. Han
fortalte blandt andet, at champagne (i moderate mængder) kan
forhindre demens.
Dobbeltmøder så alle kunne se det sidste nye
Nogle borde måtte holde to møder på samme tid for at imødekomme mødeplanlæggernes behov for at booke årets møder eller
høre om det nye hos hvert enkelt mødested. Senere på aftenen fik
gæsterne lov at smage på Mielcke & Hurtigkarls lækkerier i Paradehuset, som ligger en kort og smuk gåtur på 50 meter gennem haven.
Ny historisk lejlighed til møder
Alle deltagere fik en introduktion til Det Kgl. Danske Haveselskab
som mødested. For eksempel blev der fortalt om ’First Floor’, som
er det nyeste skud på stammen. Det er en 1600-tals-lejlighed med
stuer indrettet til 30 personer. Man har lejligheden for sig selv, og
der er udsyn til haven med god mulighed for at inddrage de grønne
åndehuller på dagen.
Næste MødeMekka er 27. maj og finder sted i ZOO i København.

Nørrevej 80 / DK-3070 Snekkersten / Tel (+45) 4838 0333 / comwell.com

SOPHIENBERG SLOT
Et stenkast fra vandet - et smut fra København

KONFERENCE I FREDELIGE OG EKSKLUSIVE
RAMMER DIREKTE TIL ØRESUND
På Sophienberg Slot i Rungsted finder du mødelokaler med funktionelle og inspirerende rammer
til møder fra 2-150 deltagere. Vi har selvfølgelig alt moderne AV-udstyr og internet.

Sophienberg Slot har 21 dobbeltværelser
Slottets mødebookere hjælper gerne med planlægningen i alle facetter samt kan komme med idéer
til spændende pauser og event/aktiviteter - der vil gøre jeres næste konference til noget helt særligt.
Vi glæder os til at byde tidligere og nye gæster velkommen på slottet et stenkast fra havet!

Mødepakker fra:

Firmafesten

Det korte møde: 375,Dagsmøde: 795,Heldagsmøde: 1.295,1 døgn: 2.295,1,5 døgn 2.895,-

Velkomst bobler
3 retters slotsmiddag Mineralvand ad libitum Kaffe / te med
sødt Blomsterdekorationer
Nøje planlægning af
dagens forløb.

Alle priser er pr. person og inkl. moms.

Pris: 895,-

Sophienberg Slot
kontakt@sophienberg-slot.dk - www.sophienbergslot.dk - Telefon 31 63 07 30

NYT HOTEL
_ÅBNER MARTS 2020
78 RUMMELIGE VÆRELSER
COOL BAR & RESTAURANT
MIDT I AARHUS
RADISSONHOTELS.COM/RED

