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Mulighedernes hus
midt i Aarhus
Scandinavian Congress Center er blevet rebranded. Aarhus’ store eventcenter
hedder nu Aarhus Congress Center, og det fremstår flottere og endnu
mere publikumsvenligt end nogensinde >
MICHAEL BOE LAIGAARD
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— DERFOR
-

den nye hjemmeside for Aarhus Congress Center
beliggenhed midt i byen
fleksibiliteten
servicen er i top

14 år i
Radisson
Hotel Group
Generel Manager Helene Hallre er norsk
og kommer fra Oslo, hvor hun for 14 år
siden startede i Radisson Hotel Group
på Radisson Blu Plaza Hotel. I tillæg har
hun arbejdet ved Radisson Blu Atlantic
Hotel i Stavanger, Radisson Collection
Royal Hotel Copenhagen, og den 1.
oktober 2017 fik Helene ansvaret for
Aarhus Congress Center og Radisson Blu
Scandinavia Hotel Aarhus. Helene har
en bacheloruddannelse fra Universitet i
Stavanger, i ’Hotel Management’ samt
et Master Certificate i ’International
Management & Global Leadership’ fra
Hawaii Pacific University.

H

General Manager for Aarhus Congress

Internationalt aspekt vigtigt
Hvilken rolle spiller de internationale gæster
og arrangementer?

Center og Radisson Blu Scandinavia

”I forhold til videreudvikling af hele konceptet, har vi

Hotel i Aarhus for at høre nærmere

arbejdet meget med det internationale aspekt, både når

om den spændende baggrund for

det gælder koncertarrangører, eventarrangører og ikke

Hotel & Konference har i den anledning talt med Helene Hallre, der er

ændringerne.

mindst med professionelle konferencearrangører. Det

”Historisk har dette flotte kongrescenter altid været

handler om at kunne trække de store arrangementer til

kendt som mulighedernes hus. Det er unikt med så store

byen. Samtidig er det også vigtigt for os at stadfæste og

og fleksible faciliteter centralt i Aarhus’ midtby. Det er et

udbygge vores position i byen. ”

hus, hvor vi kan afholde alt fra banketmiddage, til konfe-

”Derfor har vi gjort det nemmere for folk at både opleve

rencer, landsmøder og til at samle 4.000 glade koncert-

os og få et overblik over kommende events.

gæster,” fortæller Helene Hallre.

Vi har nemlig launchet vores helt nye website,
www.aarhuscongresscentre.dk, som er tilgængeligt for

Hvorfor valgte I navnet Aarhus
Congress Center?

både besøgende til et event eller til planlæggerne. For

”Vi har med spænding fulgt udviklingen i Aarhus som

side, som kun handler om dem og deres interesser. Det

konference- og eventby de seneste år. Der er sket utro-

gælder for eksempel faciliteterne, vores fleksibilitet, ser-

ligt meget, og især statussen som EU’s kulturhovedstad

vice og muligheder for at optimere eventet. De, som der-

i 2017 var et spændende år. Her kunne alle se byens

imod skal besøge et event, kan gå ind på en anden portal

enorme potentiale. Vi havde mange fantastiske events

og læse om de services, vi stiller til rådighed. Den nye

hos os, og de var med til at understrege, at vi ser os

arrangementskalender på hjemmesiden giver et overblik

som det naturlige samlingspunkt i Aarhus, heraf navnet

over, hvad der sker på centret i den kommende tid. Så vi

Aarhus Congress Center. Byens muligheder for at væk-

er rigtig glade for vor nye website.”

planlæggerne er det nemmere at komme ind på den

ste, det gode samarbejde på tværs og de mange store
arrangementer, som kan lægge vejen forbi her, kan være
med til at skabe de bedste minder for vore nationale og
internationale gæster.”

Personlig opfølgning
Hvad er det unikke med Aarhus Congress
Center?
”Selve salens fleksibilitet, muligheder og størrelse samt
vores succesfulde koncerter, messer og udstillinger. Vi
glæder os over at centret er et samlingspunkt for kultur,
faglige møder, inspirationsmesser og sportsarrangemen-
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Aarhus Congress Center
Margrethepladsen 2, 8000 Aarhus,
ter. Alle arrangører bliver tildelt en personlig mødekon-

Tlf. 8612 8665

sulent, som er med til at sikre, at der er et godt samspil

www.aarhuscongresscentre.dk

i udviklingen af eventet, og som kan rådgive optimalt. I
huset sætter vi stor pris på, når vi bliver udfordret og skal
flytte vores egne rammer, så vi virkelig kan vise, hvad vi
er i stand til. Mødeafdelingen har mange års erfaring, og
de er medvirkende til, at de afviklede events ofte overstiger de forventninger, folk har.”

Hvordan fungerer samarbejdet for en eventplanlægger og Aarhus Congress Center?
”Vi ønsker at give vore gæster gode og minderige oplevelser. Det handler som altid om at være fleksibel, på
forkant og om at læse situation sammen med gæsterne.
Med et positivt udgangspunkt klarer vi at løse de fleste
udfordringer og afvikle det hele på den bedst mulig
måde. Der er en stærk ånd hos os – og sådan har det
været i de 24 år, vi har været hotel og konferencested i
Aarhus.”
”Ud over en masse dygtige og engagerede medarbejdere,
kan vi facilitere det, der er nødvendigt for at afvikle det
gode event. Samtidig har vi også nogle stærke, pålidelige
samarbejdspartnere, der hjælper os til at skabe den helt
rigtige oplevelse til det specifikke event. Alt skal nemlig
ikke passe ind i en kasse. Det handler om at skræddersy
oplevelsen,” slutter Helene Hallre.

I hjertet
af
Aarhus
Aarhus Congress Center ligger midt i byen
i samme bygning som
Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, hvor
man har 234 værelser
med alt fra standardværelser til premium
værelser samt en mødeog eventafdeling med
19 mødelokaler. Her er
godt 1.000 parkeringspladser til rådighed, og
lige ved siden af ligger
store oplevelseshuse
som Musikhuset og
ARoS. Beliggenheden er
kun 500 meter fra hovedbanen og få minutter
gang til byens shoppingcentrum og gågade.

