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Design dit møde

MEETINGS
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Vi tilbyder dig
• gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes

• at finde det bedste mødested til dine behov

• at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

• lokale oplevelser og aktiviteter omkring dit møde

• rådgivning om mødedesign og sparring til din konference fra starten

• gode idéer til kick-off-arrangementer, firmafester og events
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Når I skal holde møde, kursus eller konference i Kolding, kan vi guide jer 

godt på vej.

Vi har et stort professionelt netværk, og kan hjælpe jer fra start til slut 

med at skabe de rette kontakter, finde de perfekte omgivelser eller give 

inspiration til en lille ekstra oplevelse i jeres arrangement.

Velkommen til
Visit Kolding Meetings



Aalborg

København

Hamborg

Kolding

Christiansfeld
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Det er nemt, at komme til Kolding uanset om det er med tog, bus eller bil. 

Vi er tæt på Billund lufthavn, vi er tæt på København, vi er tæt på møde- 

faciliteter af enhver art og størrelse.  

Indenfor 10 minutters gang, er der 550 hotelværelser og konference-

lokaler med plads til op til 1000 deltagere.

Vi bor tæt på det hele
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Kolding har en politisk vedtaget vision om design, der præger byen. 

I Kolding ligger Designskolen Kolding, som er den eneste designskole uden 

for København. Kolding har med Trapholt et museum for kunst, design 

og kunsthåndværk med skiftende udstillere og en fast udstilling af dansk 

møbeldesign. Kolding har iværksætterhuset House of Design, som favner 

iværksættere med design af forskellig art som fælles omdrejningspunkt. 

 

På Designskolen kan I komme bag facaden med en rundvisning, og på 

Trapholt kan I holde møder blandt kunstværkerne. 

Men design er meget mere end det, vi kan se. Det er også design af pro-

cesser og design af møder. Vi hjælper jer med at designe jeres konference, 

så I får størst muligt udbytte af den.

Designby Kolding
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Fysiske rammer
Kolding har faciliteter til møder fra to til 1600 deltagere. Vi har mindre 

mødelokaler i inspirerende omgivelser og helt store med stor fleksibilitet i 

de fysiske rammer. Her er alt fra traditionelle mødesteder med den nyeste 

teknologi til mere utraditionelle som feng shui-inspirerede rum, kreative 

lokaler på kunstmuseum, et spejdercenter midt i naturen og den historiske 

riddersal på Koldinghus.
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Oplevelser
Kolding er også en oplevelse uden for mødelokalet. Der er rige muligheder 

for at boltre sig på vandet, i skoven, eller på de spændende kulturelle 

institutioner i Kolding: Koldinghus, Trapholt og Designskolen Kolding. Vi er 

naturligvis klar med professionel rådgivning, så du og dine gæster kan få 

en oplevelse ud over det sædvanlige i Kolding. 

• Koldinghus - kongeborg med mulighed for middag, fægtning og slotsløb

• Trapholt - rundvisning med fokus på kunst, design og kunsthåndværk

• Designskolen Kolding – rundvisning ved studerende

• Tag en sejltur med Ocean One på Kolding Fjord

• Matchrace i matchrace-både på fjorden

• Wellness i Dronning Dorotheas Badstue

• Teambuilding i skoven eller på vandet - i nærheden af konferencestedet

• Rundvisning og honningkager i brødremenighedsbyen Christiansfeld
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Flere oplevelser...
• Udfold din kreativitet sammen med en kunstner

• Øl, rom eller whisky smagning

• Segway kørsel - sjov på hjul, som alle kan være med til

• Pep-talk med Carsten Borch - 50 idéer på 30 minutter

• Udlev din indre fartdjævel hos Kolding Gokartcenter

• Happening på din konference – af Mungo Park Kolding skuespillere

• Giv din hjerne et boost med sang i gospelkor

• Stomp - musikalsk teambuilding, der styrker virksomhedskulturen

• Designwalk Kolding - kom på en fascinerende designtur rundt i Kolding

• Bueskydning - udlev jeres indre Robin Hood

• GPS Action - en oplevelse i det grønne

• Besøg Danmarks første autoriserede vingård - Skærsøgaard Vingård

• Tai Chi i Geografisk Have

• Funky Monkey Park – fantastisk klatrepark

• Og meget andet...
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Få dit møde helt i mål med 
Visit Kolding Meetings
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Tlf: +45 7633 2100

info@visitkolding.dk

visitkolding.dk

MEETINGS


