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møder og konferencer
der rammer plet



velkommen



Et møde mellem mennesker er altid no-

get særligt. Det er mødet mellem men-

nesker, der forandrer verden, skaber 

forandringer, styrker videndeling, star-

ter venskaber og er startskud til nye 

muligheder. Et møde gør en forskel.

Hvert eneste møde er vigtig. Vi gør os 

umage hver eneste dag året rundt for at 

skabe de bedste rammer for fantastiske 

møder mellem mennesker. 

Store konferencer. Små intense møder. 

Farverige festligheder. Seriøse seminarer. 

Workshops med wauuuw. 

Vi er klar til at gøre alt for at gøre dit 

møde mellem mennesker til en succes. 

Det er de små forskelle, der gør den 

store forskel - fra alt det usynlige, der 

bare fungerer til de små overraskelser, 

der gør et møde til noget ganske særlig.

Lad os mødes - om dit møde!

noget ganske særligt
hver gang



C’lock Holmes



kender du typen?
Hvem er dine gæster? Hvor godt kender 

du dine gæster og deres ønsker og behov 

for det gode møde?

Hvad er dine gæsters særlige DNA? Er 

de firkantede eller krøllede, er de til fart 

eller fordybelse? Er de til det klassiske 

eller det med kant? Er de til det sunde 

eller det syndige?

Jo bedre vi kender dig og dine gæster, 

jo bedre kan vi hjælpe dig til at skabe en 

succesfuld konference eller det allerbed-

ste møde. 

Det kræver nysgerrighed, spørgsmål der 

ikke bare handler om datoer, antal del-

tagere og budgetter. 

Vi spørger, lytter og udfordrer - og leger 

C’lock Holmes, så vi ved mest mulig om 

dine gæster. 

Det gør, at vi har stor tilfredshed, har 

rigtig mange, der anbefaler os til andre 

og ikke mindst kommer igen og igen og 

igen.

Kender ud typen?



fuld fart
 fordybelse?

Møder og konferencer er forskellige og det er 

dine gæster også. Er programmet tæt pak-

ket, effektivt med højt tempo eller er det en 

slow’ference, der skal give god tid til tjek-in, 

pauser, nærvær og pirre sanserne. 

Hvad er “hastigheden” på din konference - det 

kan vi understøtte med alt fra slowfood eller 

fastfood, fra indretning til fuld fart frem eller 

chillout lounge zoner. 

Firkantende hjerner med slips eller krøllede 

hjerner med kant. Jo bedre vi kender dine 

gæster, jo bedre kan vi hjælpe dig med at skabe 

de perfekte rammer. Er der fokus på effekti-

vitet eller oplevelser? Skal det hele køre efter 

en lineal eller skal der være plads til skæve ind-

slag og pudsige pauser? 

Vi har rum og rammer, ideer og løsninger, der 

passer til alle slags hjerner. 

faktafokus 
 følelser?
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sprød spelt
  smørsovs?

kreativ kant
  klassisk?

Maden er vigtig - og den skal også falde i 

gæsternes smag. Er dine gæster til små lækre 

smørrebrødstapas, sprøde speltsalater eller 

skal der være godt med sovs for, at de er glade? 

Er de til sunde snacks eller sødt og syndigt? 

Vi har noget for enhver smag - og det er vigtigt, 

at vi sammen finder lige præcis den menu, der 

smager dine gæster. 

Møder og konferencer har forskellig karakter. Er 

det innovative workshops, festlige firmafester 

eller seriøse salgsmøder? Vi har vidt forskellige 

rum og rammer, der understøtter indholdet på 

dit møde eller din konference. 

Det kan krydres med alle mulige og umulige 

overraskelser, markant dekoration eller små 

detaljer. Hvad skal møde dine gæster?
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Der er stor forskel på, om mødet er lille og in-

timt, eller du er vært for en kæmpe forsamling. 

Kender gæsterne hinanden, eller skal der være 

særlige netværksboostere undervejs?

Vi skaber det gode flow fra p-plads til pauser 

fra indretning til overraskelser. Når der er flow, 

er det fordi alt fungerer uden vi opdagere det - 

det er her vi sammen kan skabe den lille forskel, 

der gør den store forskel. 

Alle vil gerne overraskes. Vi har altid en lille 

overraskelse i ærmet. Fra lakridspiber til 

gæsterne eller den hemmelige knap på vores 

mødeapp, du kan klikke på, hvis du tør...

Vi kan også udfolde det helt store wauuuuw og 

omdanne hallerne til et levende italiensk inferno 

eller Las Vegas med værtinder, casino og cock-

tailbar. Vi er eksperter i at skabe unikke uni-

verser - og er klar til en udfordring ;-)

få folk
 kæmpe flok 

what?
waaauuuuuuw 
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  kør hjem 
    sov her?

en kort 
  en lang?

MESSE C ligger lige i hjertet af Danmark og er 

optimal til dagsmøder, da alle let kommer hertil 

fra hele landet. Vi har desuden 5000 overnat-

ningsmuligheder inden for 20 minutter i alle 

prisklasser. Vi kan arrangere transport/busser 

direkte fra MESSE C til hotellerne. 

Så uanset om dine gæster skal sendes hjem 

med en lækker madpakke eller vi skal få dem 

godt i seng, så klarer vi det med et smil.

Et intenst seminar eller en konference, der 

kører over flere dage. Det kræver forskellige 

set-ups, variationer og overraskelser. 

Vi hjælper med at holde deltagerne i gear, holde 

energien høj og fokus i top. Vi sikrer variation og 

kan også være med til at sikre underholdning til 

aftenprogrammet, interessante udflugter eller 

backstage oplevelser i særklasse. 
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mmmmmmmm....
Maden betyder alt. Og den skal sidde lige 

på gaflen - hver gang. Det er maden, der 

giver energi, så vi kan holde hovedet klart 

og humøret højt. Det er maden, der dan-

ner rammer om den gode snak. Det er 

maden, vi husker. 

Vi har derfor skabt et væld af forskel-

lige menuer og muligheder, så vi sikrer 

at maden falder i dine gæsters smag. Og 

det uanset om vi har et lille møde eller 

tusindvis af gæster. Om dine gæster er 

til sprøde salater eller vil svælge i sovs, 

om de er til sunde snacks eller har en 

sød tand.  

Vores dygtige kokke er klar på det 

sprøde, det sunde, det seje, det spicy, 

det søde.... så vi sammen kan finde den 

menu, dine gæster vil elske at sætte 

tænderne i. 

Velbekomme.





rammer, der rammer
Rammerne om mødet understøtter ind-

holdet på dit møde eller konference. 

Vi har masser af skæve muligheder fx 

den brændende platform eller tankebo-

blen, til det klassiske konferencelokale 

som vi kan give et tvist eller til de helt 

store møder/konferencer, hvor vi forvand- 

ler en hal til en hel sydende konference, 

en stemningsfyldt produktlancering eller 

en festlig aften. 

Vi kalder det flow, når det hele kører. 

Når dine gæster oplever, det hele kør-

er - fra de gratis p-pladser til hyggelige 

pause-zoner, fra indgangsloungen der får 

gæsterne godt på vej til rammerne om-

kring jeres møde.

Vi skaber det univers, der passer præcis 

til dine gæster, så det understøtter dit 

møde eller din konference. Det er den lille 

forskel, der gør den store forskel.



ps. fri brug af toiletpapir
Hos os får du ikke ekstra tillæg for varm 

kaffe, frisk frugt, p-pladser, strøm el-

ler toiletpapir. Kort sagt, så skal du ikke 

betale ekstra for alt det, der er helt 

naturligt for et moderne konferencested.

Du kan til gengæld få alt muligt og umuligt 

alt efter dine gæsters behov, ambitioner 

og budgetter for dit møde/konference. 

Du kan vælge mellem en lang række 

møde- og koncerencepakker i forskellige 

prisklasser, hvor du kan mixe og matche 

mellem masser af muligheder, eller vi kan 

skræddersy det hele ud fra dit behov - og 

det behøver ikke at blive dyrere.  

Vi har mere end 300.000 gæster hos 

MESSE C i løbet af året, og masser af 

erfaring så vi kan give dig sparring på, 

hvordan du får skabt en løsning, der pas-

ser præcis til Jeres behov.

Konferencehjælperen er vores konference app, hvor mødelederen får en tablet og med enkelte 
klik kan ændre frokosttidspunkt, tilkalde tekniker eller trykke for en lille overraskelse :- )





C for centrum: Vi ligger lige i hjertet af 

Danmark - 10 minutter fra motorvejen, 5 

minutter fra banegården, 40 minutter fra 

lufthavnen, 5.000 overnatningspladser in-

den for 20 minutters kørsel, 26 restau-

ranter i nærheden, 5 minutter til vandet, 

under 1 minut til service.

C for center: Vi er et messe-, event- og kon-

ferencecenter med 33.000 kvadratmeter 

under ét tag, 4 haller med plads til 10.000 

spisende gæster i hal A, 5 møderum med 

plads til 700 mennesker, 3.000 hunde eller 

300 både. Vi er klar til servering af 24.000 

tapas eller 12.000 drinks eller bare lade 

en enkelt flaske champagne springe!

C  for charme: Vi har charme og selvtillid - 

og gør det let, lækkert og ligetil for dig og 

dine gæster. Vi er ikke bange for at skrue 

op for charmen og gøre alt for at give en 

oplevelse, der rammer det høje C - det er 

nemlig vores ambition!

Vi er altid klar til en uformel kop kaffe og 

en rundvisning - kom selv og C.

fakta og finurligheder





   m2 U-form Skolebord Biograf Gruppe á Forhandling        Konference Sildeben

     644      380     650 265     260             360   250

     350      182    300 130     108      146   120

     196      36       90    220   70        72        46     100     36

     546      270    550 230      234      216   170

       95      24       38      70         32

     291      110    225                    100      108

       40      18       22     47         22

       18          10

       12        6

     740    356      356      356

     640    448      448      448

16.000   6.100                   10.000   10.000 

  4.000  2.000 3.500     2.500  2.000 

  4.000  2.000 3.500     2.500 2.000 

  4.000  2.000 3.500     2.500 2.000 

Lokale

K 

K1 
 
K2 

K1+2

K3

K2 + 3

Den grønne gren

Tankeboblen

Den brændende platform

Restaurant

Panorama 

Hal A 

Hal C

Hal D

Hal E
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        Festopstilling ved runde borde:  Hal A: max 6.100  -  Hal C,D & E: max 2.000 

Konference oversigt



vi har noget helt 

særligt til dig
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