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MINDEVÆRDIGE OPLEVELSER
I MULIGHEDERNES HUS
Foto: Roar Paaske Fotografi

VIL DU VIDE MERE OM
AARHUS CONGRESS CENTER?
Uanset om du planlægger et event
eller vil deltage i et af kongrescenterets
arrangementer med offentlig adgang,
kan du finder masser af information på
www.aarhuscongresscenter.dk
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Aarhus Congress Center er kendt som Jyllands mest centrale mødeog eventsted. Med sine fleksible faciliteter kan kongrescenteret afvikle
events af enhver art – fra konferencer og koncerter til gallafester,
messer og awardshows.
Midt i Aarhus centrum med Aarhus Rådhus, Musikhuset Aarhus
og kunstmuseet Aros som nærmeste naboer, tæt på shoppinggaderne og det pulserende café-, restaurant- og natteliv. Med denne placering – kun få minutters gang fra Aarhus Hovedbanegård og
lufthavnsbusserne til og fra Aarhus Airport – gør Aarhus Congress
Center sig fortjent til titlen som Jyllands mest centrale møde- og
eventsted.
Her afholdes konferencer for 1.600 deltagere, koncerter for 4.100
publikummer, banketter, festmiddage, messer og udstillinger – kort
sagt: Alle typer af events, hvor mennesker samles til store, mindeværdige oplevelser. Aarhus Congress Center har tilgang til 1.000 parkeringspladser, og med det prisbelønnede Radisson Blu Scandinavia
Hotel Aarhus’ 234 værelser under samme tag er kongrescenteret det
ideelle valg for større nationale og internationale arrangementer.
DE VILDESTE DRØMME BLIVER VIRKELIGHED
Aarhus Congress Center har fleksibilitet som det ene af sine varemærker. De 2.000 kvadratmeter fuldt udstyrede møde-, konference02

og eventfaciliteter kan nemt tilpasses det enkelte arrangements
ønsker og kapacitetsbehov. ”Vi kalder det mulighedernes hus,” siger
Helene Hallre, der er kongrescenterets General Manager, og uddyber: ”Vi har for eksempel afholdt udstillinger med 50.000 besøgende i løbet af en weekend, billanceringer, hvor der blev kørt biler ind
i kongressalen, og shows, hvor der hang dansere og performance
artists ned fra loftet. Vores digitale scener kan opbygges overalt
i salen, og vi har en stjernehimmel, som kan sænkes for at skabe
en mere intim stemning i det store rum. Vi kan realisere de vildeste
drømme her.”
DEDIKEREDE SPECIALISTER YDER EXCEPTIONEL SERVICE
Et højt og personligt serviceniveau er det andet varemærke, som
kendetegner Aarhus Congress Center. Til ethvert arrangement udpeges en personlig eventkoordinator, som samarbejder med arrangøren hele vejen igennem, fra planlægning til afvikling og evaluering.
”Det er dedikerede specialister, som står klar med sparring og masser af gode idéer på baggrund af deres erfaring fra omkring 2.000

årlige møder, konferencer og events. Vi koordinerer alt, hvad der
kræves til det enkelte arrangement,” forsikrer Helene Hallre.
Aarhus Congress Center tilbyder omfattende teknisk support og
innovative kommunikations- og AV-løsninger samt service inden
for lyd og lys. Kongrescenteret er desuden Safehotels-certificeret
og samarbejder med de bedste sikkerhedsfirmaer i forbindelse med
events, som kræver skræddersyede sikkerhedsplaner og -tjenester.

rede i parkeringsmuligheder og billetkøb,” forklarer Helene Hallre og
afslutter: ”Vi har også lavet denne opdeling af hjemmesiden, fordi vi
er meget optagede af at få folk til at bruge Aarhus Congress Center
som et oplevelsescenter på linje med landets store teatre og musikhuse. Her i foråret har vi for eksempel haft koncerter med Benal og
SAVEUS, og i august og november præsenterer vi henholdsvis Nik &
Jay og Alphabeat. Kongrescenteret er et samlingspunkt i byen, og vi
arbejder for at levere mindeværdige oplevelser.”

”Vi står også for alle typer måltider i forbindelse med arrangementerne – lige fra morgenbuffet, lunchanretninger og serveringer i udstillingsområdet til frugt og søde sager til at holde energien oppe og
den lækre middag til festaftenen,” fortæller Helene Hallre.
OPLEVELSESCENTER MED STORE KONCERTER
Aarhus Congress Center er tidligere kendt som Scandinavian Congress Center, men blev for nylig relanceret med nyt navn og logo.
I den forbindelse fik kongrescenteret også udviklet den nye hjemmeside www.aarhuscongresscenter.dk. Som en særligt brugervenlig feature kan man på forsiden vælge, om man besøger sitet, fordi
man ønsker at planlægge et event, eller fordi man er besøgende til
et af kongrescenterets arrangementer.
”På den måde får hver målgruppe den information, de skal bruge.
Som planlægger har du brug for viden om rumstørrelse, teknisk
support, service, catering osv., mens gæsterne er mere interesse-

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS

står klar til at byde Aarhus Congress Centers gæster
velkommen til et dejligt ophold. Hotellet har 234 værelser,
der for nylig er blevet opgraderet med nye puder, dyner og
senge. Både lobby og reception er nyrenoveret, ligesom
hotellets restaurant, RAA Nordic Brasseri & Bar, der
byder på nordisk stemning og smag.
Hotellet rummer desuden 33 mødelokaler til møder og
konferencer i lidt mindre skala end dem, som afholdes
i Aarhus Congress Center.
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