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A arhus betegnes ikke uden grund som 
verdens mindste storby. Byens puls er 
høj, ikke mindst når det gælder events, 
kunst og kultur. Det skyldes blandt andet 

byens profilering som kulturby over de seneste årtier, 
men ikke mindst udbuddet af centralt beliggende 
faciliteter Aarhus Congress Center, der er beliggende 
klods op ad musikhuset, rådhuset og kunstmuseet 
Aros, kun en kort gåtur væk fra banegården. 

Vil man have et møde, en konference, et 
awardshow, eller en anden event helt centralt i 
Aarhus, er alle muligheder til stede, om det er 
med overnatning eller ej, fortæller kongrescentrets 
direktør Helene Hallre der også er direktør for 
hotellet Radisson Blu Scandinavia Hotel som ligger 
under samme tag.

Mulighedernes hus
Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus har 234 
værelser og 19 mødelokaler udover kongrescentret, 
som kan rumme alt fra 50.000 messegæster, 4100 
koncertgæster, 1600 siddende konferencedelta-
gere eller 880-1000 spisende gæster afhængig af 
bordopstilling. 

”Kongrescentret består af et meget fleksibelt 
rum på næsten 1800 kvadratmeter, der med en 
fleksibel væg kan deles op i to rum af henholdsvis 
1400 og 400 kvadratmeter og dermed tilpasses alt 
fra banketter, produktlaunches og awardshows 
til landsmøder og kongresser. Med vores øvrige 
mødelokaler udrustet med den nødvendige tek-
nologi til at afholde gode og effektive møder, har 
vi dermed faciliteter til både små og store møder 
og de helt store aktiviteter,” siger Helene Hallre. 

Både nationale og internationale events
At Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus og 
Aarhus Congress Center er interessant som event-
sted i både en national og international sammen-
hæng skyldes flere ting, forklarer Helene Hallre. 

”For det første er Aarhus bare en spændende 
by at komme til med de kulturelle tilbud her er 
og den profil byen har fået i en både en national 
og international sammenhæng over de seneste 
årtier. For det andet har vi kapaciteten til de helt 
store events og kan tilbyde både bespisning og 
overnatning. For det tredje kommer man nemt 
til og fra Aarhus med tog eller fly, og man kan 
køre bilen helt ind til kongrescentret, der tilbyder 
parkering for op til 1000 biler. Men sidst og ikke 
mindst, gør vi det let for møde- og eventbookere at 
planlægge, booke og afvikle deres arrangementer,” 
siger Helene Hallre.

Nem booking med nyt website
I forbindelse med rebrandingen af kongrescentret 
har Aarhus Congress Center fået udviklet en ny 
hjemmeside, der giver mødebookerne nem adgang 
til at se og vælge de ønskede faciliteter, mens gæ-
sterne får et overblik over den event de deltager i.

”Vi har været i markedet siden 1995, så vi ved 
efterhånden, hvad der skal til for at gøre det så 

nemt for mødeplanlæggerne og gæsterne som 
muligt. Den nye hjemmeside gør det nemmere for 
planlæggerne at gøre deres arbejde og for gæsterne 
at finde de informationer, der gælder for netop deres 
arrangement. Planlæggerne bliver naturligvis taget 
i hånden af vores konsulenter, der følger dem til 
deres event er overstået, men på hjemmesiden kan 
de allerede tidligt i fasen virtuelt se, hvordan deres 
arrangementer kan komme til at se ud. De kan lære 
om mulighederne, opstillinger, samarbejdspartnere, 
mad, det tekniske setup og sikkerhedsforanstalt-
ninger, mens mødegæsterne på det subsite, der kan 
skabes til dem, kan se hvor de skal være, forhold 
omkring overnatning, agendaen og endda også, 
hvilke løberuter, der er i nærheden, hvis de øn-
sker at snøre løbeskoene i en pause,” siger hun og 
konstaterer dermed, at Radisson Blu Scandinavia 
Hotel Aarhus og Aarhus Congress Center under 
ét er mulighedernes hus på en unik placering midt 
kulturbyen Aarhus med personlig service og nem 
booking online. 

FLEKSIBLE  
RAMMER 
Med sin beliggenhed midt i Aarhus og med plads til alt fra små møder til store 
messer, er Aarhus Congress Center kulturbyens møde- og event flagskib.

Aarhus Congress Center
Faciliteter
• 2.000 m2 fuldt udstyrede og fleksible møde-, konference- og eventfaciliteter.
• Den 1.782 m2 store sal er velegnet til messer og udstillinger. 600 m2 stor foyer 

med dagslys kan indgå naturligt i udstillingsområdet.
• Kapacitet: 50.000 messegæster, 1.600 konferencedeltagere, 4.100 koncertpubli-

kummer, 1000 spisende banketgæster.

Service
• Personlig eventkoordinator; fra planlægning til afvikling og evaluering.
• Erfaring fra 2.000 årlige møder, konferencer og events. 
• Koordinerer alt, der kræves til arrangementet.
• Gratis One touch-konference app og event-subsite på hjemmeside

Mad og drikke
• Håndterer alle typer måltider fra morgenbuffet og kaffepauser til festmiddagen. 

Læs mere på aarhuscongresscenter.dk

Radisson Blu Scandinavia Hotel
• Hotellet har 25 Mødelokaler.
• 1000 parkeringspladser
• 234 værelser
• Beliggenhed midt i centrum ved siden 

av Musikhuset, AroS, Rådhuset og 500 
meter fra banegård og gågaden. 

Læs mere på  
www.radissonblu.com/hotel-aarhus 

Helene Hallre

https://www.radissonblu.com/en/hotel-aarhus
https://aarhuscongresscenter.dk/

