Vi samler mennesker i hjertet af Danmark

Velkommen til
Odense Congress Center

- vi samler mennesker i hjertet af Danmark
Med mere end 40 års erfaring kan vi trygt invitere indenfor til en helt særlig oplevelse, hvor der er
styr på stort og småt. Her er det os, der tager os af detaljerne, så I kan koncentrere jer om præcis
det, I er kommet for – at mødes med jeres gæster, kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

10 gode grunde
til at vælge Odense Congress Center
Beliggenhed: Midt i landet. 1,5 time fra både København og Aarhus betyder kortere transport for de fleste.
2. Plads: Vi har alt under ét tag og plads til både små og store begivenheder. I kan være op til 8500 personer.
3. Parkering: I kan spare penge på parkering med 1900 gratis P-pladser + ladestandere til elbiler.
4. Mad: Kvalitetsmad lavet på friske råvarer, som giver glade og veloplagte mødedeltagere.
5. Erfaring: Få tryghed med vores professionelle fagfolk og 40 års erfaring med alle typer arrangementer.
6. One point of contact: Samme kontaktpersoner hele vejen giver dig bedre overblik og sammenhæng.
7. AV: Vi skifter løbende skærme og projektorer i alle vores lokaler, så I får glæde af moderne AV udstyr.
8. Overnatning: Spar tid og besvær. Overnat på Hotel Odense under samme tag eller på Hotel Odeon i city.
9. Inspiration: Vi hjælper gerne med idéer til teambuilding, underholdning, musik og lokale oplevelser.
10. Green Key certifikat: Du og dine gæster kan have ro i sindet. Vi har tænkt bæredygtigheden ind.
1.

Møde & konference
Uanset hvad I lige står og mangler til jeres næste møde eller konference, så
finder I det hos os. Vi har faciliteter til små og store møder, kurser, konferencer og kongresser.
Vælg f.eks. vores hyggelige Danmarkssal med lyse trægulve. Her kan I være
alt fra 100 og op til 1800 personer. Og hvis I skal bruge endnu mere plads,
har vi 3 store haller og vores egen Jyske Bank Arena.
Vi ligger 10 minutter fra Odense centrum og ca. 10 minutter fra vores andre
lokationer: Hotel Odeon og Odense Stadion ”Nature Energy Park”.

Vores faciliteter
26 mødelokaler og 10 grupperum.
Kongressale med plads til alt fra 100 -1800 personer.
3 store haller med plads til op til 8500 personer i alt. Den største hal er 6500 m2.
Jyske Bank Arena med plads til op til 6500 personer.
Indbydende fællesområder med sofagrupper og pejsehygge, vinbar og loungebar.
Eget køkken og a la carte restaurant: Restaurant Fionie.
Hotel Odense med 109 store dobbeltværelser under samme tag (+195 værelser i 2024).
Letbanen kører til Odense Banegård og vores andre lokationer: Hotel Odeon og Odense Stadion.
Skøn natur til løbeture, gåture og walk-and-talks.
Fitness, bad og sauna.

538 værelser i Odense
Hotel Odense

Hotel Odeon

Hotel Stella Maris

Med 109 værelser og yderligere 195
under opførelse kan vi tilbyde overnatning til vores gæster under samme
tag på Hotel Odense. Her er fitness og
sauna og skøn natur til løbe- og gåture
lige i nærheden.

Blot 10 minutter fra OCC byder vi velkommen til varm atmosfære på byens
nyeste hotel med 234 indbydende
værelser. Hotel Odeon er beliggende i
Odenses nyeste bydel tæt på restauranter, cafeer og det nye, smukke H.C.
Andersens Hus. Der er letbanestop
direkte til Hotel Odeon.

Med 36 værelser, beliggenhed ned til
Svendborg Sund og en bjergtagende
udsigt udover vandet, kan vi også
tilbyde overnatning på det stilfulde
boutique-hotel Stella Maris på Sydfyn
– blot 25 minutters kørsel fra Odense.
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WE DO LIGHT

Skal vi også hjælpe din virksomhed
med nyt LED-lys?
+45 65 74 50 74

www.encepa.com

Fester & Events
Uanset om du inviterer 8 eller 6.500 til en særlig begivenhed, så har vi de helt rigtige rammer og en knivskarp
service, der sikrer et succesfuldt arrangement. Vi arrangerer alt fra småt og intimt til stor fest med bar, band og
dansegulv - eller en hel festival!
Vi har eget køkken og restaurant og kan sørge for al mad
lige fra buffet, tapas, treretters menu til street food. Vi
leverer også mad ud af huset til særlige begivenheder.

Vi samarbejder med Danmarks bedste i event- og musikbranchen, så vi kan sørge for, at underholdningen er i hus til
dit arrangement; alt lige fra DJ til stor koncert med kendte
artister.
Det eneste, du skal gøre, er at beslutte tema for din fest.
Skal det være James Bond-tema, Oktoberfest, julefrokost,
sommerfest? Så sørger vi for resten.

Eget køkken & restaurant
- med fokus på fynske specialiteter
Fra eget køkken serverer vi lækre og indbydende retter
lavet fra bunden. Vores dygtige kokke og tjenere servicerer
alle vores gæster. Fokus er på kvalitet og friske, årstidsbestemte råvarer, og med mere end 40 års erfaring tør vi godt

garantere, at I får en madoplevelse ud over det sædvanlige. Vi serverer mad, der smager, er sundt og giver energi.
Mulighederne er mange, og vi tilpasser maden efter jeres
ønsker og behov.

I grønne omgivelser
- vi har naturen tæt på
Den lille å, markerne, de fine små skovområder og det rige dyreliv ligger
blot fem minutters gang fra hovedindgangen og inviterer til hyggelige gåture. Det kan være alt fra en kort gåtur i frokostpausen til en walk-and-talk
eller en skøn morgenløbetur.

Det kan du opleve i Odense
Ønsker I at kombinere jeres møde eller konference med en aktivitet, så har Odense rigtig
meget at byde på.
Odense Eventyr Golf: 27 hullers Europa Tour golfbane og 3 padel tennis baner.
Prøv en turnering for både begyndere og øvede.
H.C. Andersens Hus: et splinternyt museum med smuk eventyrhave.
Test jeres viden om vores store forfatter.
Odense Aafart: prøv f.eks. ‘cocktails og quiz’ i turbådene mens I nyder sejlturen.
Byvandring i Odense: Odense gemmer på mange hyggelige og spændende steder.
Gode madsteder: fra streetfood til gourmet. Odense har det hele.
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Betalingsløsninger til din organisation

Læs mere på:

eventpos.dk

Når betaling
skal være nemt
EventPos er en betalingsløsning særligt
udviklet til events. Vi har igennem mange år
i eventbranchen udviklet en løsning, der er
nem at bruge og kan bruges hvor som helst.

Tlf.: 92 90 90 70 · info@eventpos.dk · www.eventpos.dk

Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
+45 65 56 03 50
konf@occ.dk
www.occ.dk
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Skal vi mødes igen? – Helt sikkert
På Fyn er et møde ikke bare et møde
BAGSIDE på Fyn
Vi gør det nemt for dig at planlægge din næste konference

www.destinationfynconvention.dk

