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Kontakt os
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Web: di.dk/konferencecentre

 

Velkommen til DI i hjertet af København. Vi er tæt på Christians-
borg, og Københavns Rådhus spejler sig i glasfacaden. Her ban-
ker byens puls, og her summer af liv og aktivitet. 

Dørene er altid åbne for medlemmer og gæster – vi deler viden, 
skaber netværk og arbejder hver dag for at gøre det lidt bedre at 
drive virksomhed i og ud fra Danmark. 

Det er her du møder din forretningsforbindelse, når I er i Køben-
havn, her du kan invitere din bestyrelse, her kan du uddanne 
kunder og medarbejdere, og her du kan holde store konferencer i 
en altid åben, professionel og eksklusiv atmosfære. 

Vi glæder os til at tage imod dig.

Velkommen i Industriens Hus

http://di.dk/DI/konferencecentre/Pages/default.aspx


Topmoderne mødefaciliteter

Book lokaler i Industriens Hus til alt fra møder, konferencer, 
netværksaktiviteter,generalforsamlinger,workshops,kick-offs 
til udstillinger og messer. Vi vil gøre vores bedste for, at du og 
dine gæster føler jer velkomne og får en helt unik oplevelse.

Vi har en lang erfaring med at skabe succesfulde arrangementer, 
og vi rådgiver og hjælper dig gerne med at gøre din idé til virke-
lighed. 

Til konferencer og større aktiviteter inviterer vi altid til et for-
møde med en konferencevært og en tekniker, som sikrer, at  
arrangementet bliver afviklet, præcis som du ønsker det. 

Mødefaciliteter

 > 26 mødelokaler fra 
8 – 120 pers.

 > Konferencesal op til  
300 pers.

 > Atrium og lounge

 > Alle mødelokaler er  
lyse og har AV-storskærm 
ogwifi



Konferencefaciliteter

 > Konferencesalen har 
plads til 300 siddende 
pers.

 > State of the art på lyd  
og teknik

 > LED lys i vægge og loft

 > Adgang til atrium og  
lounge

 > Mulighed for middags-
arrangement for op til  
500 deltagere i atriet

 > DI-konferencevært 

Konferencesal til unikke  
oplevelser

Konferencesalen danner rammen om de helt store arrangemen-
ter i Industriens Hus. Den er rigt udstyret med state of the art in-
den for lyd, lys og teknik. Vores tekniske personale hjælper dig 
med at få det optimale udbytte af den 10 meter brede og 4 me-
terhøjeskærm,hvordetermuligtatkombinerefleremedier
samtidig, f.eks. visning af PowerPoint, live-streaming, video og 
grafiskmaterialeibaggrunden.ViskaberstemningmedLEDlys
iflerefarverivæggeogloft.

Fra konferencesalen har dine gæster direkte adgang til husets 
lyse 29,5 meter høje atrium – en perfekt ramme for forplejning 
ognetworkingipauser,tilfrokostbuffetenogtilaftensarrange-
menter.

Atriet er en unik arkitektonisk oplevelse i sig selv.

Ledende medarbejdere i DI’s medlemsvirksomheder kan bruge 
atriet til at holde en tiltrængt pause mellem to møder uden at 
have en aftale i huset. Vis dit visitkort i receptionen og få adgang 
til atriet.



God energi

 > Gode møder kræver  
god energi

 > Altid hjemmebagt brød  
eller kage

 > Menuer sammensættes 
efter den danske sæson

 > Friadgangtilkaffespecia-
liteter, the og vand 

 > Kombiner mindre arran-
gementer med en rund-
visning i Industriens Hus 
(max. 50 pers.)

Vi sætter den gode oplevelse i centrum. Derfor får du og dine 
gæsterendelikatformiddags-ellereftermiddagsbuffetmedfrisk
frugt, nødder og friskbagt brød eller kage.

Til frokost kan vores kreative kokke tilbyde en frokosttallerken  
ellerforskelligetyperafbuffeter,dermatcherjeresønsker. 
Menuen sammensættes efter årstiden og består altid af gode  
og friske råvarer. 

Vores køkken tilbereder meget gerne specialkost efter aftale.

Bliv forkælet med lækker  
mad og drikke




