ANNONCE

AKKC er
et mødested
med muligheder

Alletiders mødested
Lad os mødes i Aalborg
Oplevelserne står i kø i Aalborg Kongres
& Kultur Center. Mange danske og internationale kunstnere har i tidens løb fyldt
salene i Aalborg. Men også virksomheder
og foreninger fra Danmark og udlandet
valfarter til Aalborg for at deltage i årsmøder, konferencer, fyraftensmøder,
generalforsamlinger og meget mere.
Til de små og store
AKKC har 40 mødelokaler med plads til
alt fra 2 til 224 personer. Derudover kan
der være 625 personer i Europahallen
og ikke mindre end 2.400 personer
i Aalborghallen. AKKC’ faciliteter gør det
nemt for virksomheder og organisation
er at afholde både større plenumsmøder
samt mindre sessions og workshops i tilstødende lokaler. Desuden kan kursister
og mødedeltagere fordøje den nye viden
i den berømte Restaurant Papegøje
haven. Morgenmaden kan indtages i
First Hotel Europa, der ligger i tilknytning
til AKKC.
Abemad og en løbetur
Hanne Frennesen er bookingchef og ansvarlig for møder og kongresser i AKKC,
og hun fortæller her om AKKC som arbejdsplads: "Der er ingen arrangement
er, der er ens. Vi tager altid en snak

med den ansvarlige mødeplanlægger
og finder ud af, hvordan vi kan målrette mødet." Selvom AKKC er gode til at
planlægge, kan det dog også ske, at
der nogle gange skal handles hurtigt,
med pludselig opståede behov. Hanne
husker specielt en gang, hvor en taler
bad om en markedsvogn fyldt med
bananer, der skulle stå klar efter næste pause. "Det var noget med at få ud
betalt sin løn i bananer," fortæller Hanne.
"Vi nåede heldigvis at skaffe både vogn
og en masse bananer," siger hun og griner.
En anden gang skulle en mødedeltager
pludselig bruge et forgyldt toiletsæde
som en særlig pris til en håndværker.
"Vi er meget fleksible," supplerer Hanne.
Input til godt output
AKKC gør meget ud af at rådgive de
mødeansvarlige, så outputtet lever op
til forventningerne. Desuden giver AKKC
gode råd til mødeaktiviteter, kost, pauser, icebreakers og meget mere. Det
sker f.eks., at aalborgenserne er vidne
til forpustede mødedeltagere på en
lille løbetur i Kildeparken. I Aalborghallen er der desuden blevet monteret lys
i vægpanelerne, som kan benyttes til at
skabe en bestemt stemning under mødet eller lyse i forskellige farver f.eks.
i virksomhedens logofarver el. lign.

Konferencepakker
AKKC tilbyder skræddersyede løsning
er samt diverse konferencepakker,
der varierer i forhold til størrelse og
funktion. Der er bl.a. en standard og
en standard plus konferencepakke, en
sandwich-pakke samt en pakke til et
netværksmøde, fyraftensmøde og det
sunde møde.
Virtuel tour
På www.akkc.dk har du mulighed for at
kigge indenfor via Den Virtuelle Tour, der
med en 360-graders panoramavisning
giver dig mulighed for at bevæge dig
rundt i samtlige møde- og konference
lokaler i AKKC. Det giver kommende
mødearrangører mulighed for på forhånd
at finde ud af, om faciliteterne lever op
til det næste møde eller konference.

AKKC i 2012
• 1.111 møder
• 155.721 deltagere
• 12 danske kongresser
• 8 internationale kongresser
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