
Vi glæder os meget  
til at byde dig og dine  
gæster velkommen i  

Industriens Hus.



” A&D RESOURCES bruger 
Industriens Hus, når vi afholder vores 

Hogan Certificerings Workshops. Vi og vores 
deltagere er glade for den centrale placering i 
København, som gør det nemt for både vores 
danske og internationale kunder at komme til 
huset med offentlig transport, fly og bil. Vi er 
meget begejstrede for faciliteterne, det høje 
serviceniveau blandt det altid imødekommende 
personale, og vi sætter stor pris på den store 
fleksibilitet personalet udviser for at skabe 
de bedste rammer for os. Forplejning er altid 
fantastisk. Der er stor variation – og ofte også 
en overraskelse – som bliver påskønnet og 
bemærket af vores deltagere.

Bedste hilsner  
Sys fra A&D RESOURCES 

DI’S MØDECENTER  DI’S MØDECENTER  
I INDUSTRIENS HUSI INDUSTRIENS HUS 

VELKOMMEN til Industriens Hus, DI’s domicil beliggende centralt på 
Rådhuspladsen i midten af København

SOM MEDLEM AF DI har du mulighed for at booke topmoderne 
mødefaciliteter i Industriens hus til reduceret medlemspris.  
 
HER KAN DU MØDES med dine forretningsforbindelser, kunder eller 
kollegaer i eksklusive faciliteter og give dem en oplevelse ud over det 
sædvanlige. 

Frem for at tale om os selv har vi spurgt VORES KUNDER om, hvordan det 
er at holde møde i Industriens Hus:

Vores møde- og konference team glæder sig allerede til at byde dig og dine 
gæster velkommen. 

Vi sidder klar ved telefon 3377 3500 for at tage imod din booking eller for at 
fortælle dig meget mere om mulighederne for at bruge møde- og konference-
faciliteterne i Industriens hus.

Vi kan naturligvis også kontaktes på: industrienshus@di.dk

Du kan også finde mere information om priser og mødepakker på vores 
hjemmeside: di.dk/industrienshus

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG.

” ConvaTec. Vi har haft den store 
fornøjelse at benytte Industriens 

Hus/DI som venue for vores Summit 2 år i 
træk og kommer igen i år – man får altid en 
yderst kompetent behandling - om det er den 
fantastisk servicemindede mødeværtinde eller 
de fagligt dygtige AV/IT teknikere – selv kok og 
tjenere står på hænder for, at vores arrangement 
skal sidde lige i skabet – og rent geografisk ligger 
DI’s lokaler i smørhullet mellem Rådhuspladsen 
Metro og Hovedbanegården med gode 
overnatningsmuligheder rundt om hjørnet, 
hvis man har brug for det. I får de allerbedste 
anbefalinger fra os i ConvaTec.

Bedste hilsner  
Marianne og Rina fra ConvaTec

” ESBEES Headhunting bruger 
Industriens Hus til at afholde 

kandidatinterviews og kandidatpræsentationer 
for kunder. Vi er rigtig glade for huset og især 
vores favoritlokale Balance 1. Derudover er 
priserne konkurrencedygtige, og vi får en rigtig 
god service - vi kender alle i receptionen, og 
de kender os. Vores kunder får en fantastisk 
oplevelse, når vi inviterer dem på frokost på 
7. sal med udsigt over Rådhuspladsen. Ved at 
bruge Industriens Hus repræsenterer vi også 
vores kunder og vores eget firma og på en god 
måde – og så sørger I for, at der er booket plads 
til min Tesla, så den kan lade op, mens jeg 
holder møde hos jer.

Bedste hilsner  
Søren fra ESBEES Headhunting

T: +45 3377 3500           M: industrienshus@di.dk              W: di.dk/industrienshus


