LINDØ KONFERENCECENTER
GØR MØDET TIL EN OPLEVELSE

AUDITORIET

73

LINDØ KONFERENCECENTER
- UNIK PLACERING MIDT I DANMARKS
STØRSTE INDUSTRIKLYNGE
Centralt i Danmark, kun ca. 15 minutter fra motorvejen (E20),
tilbyder LINDØ port of ODENSE de perfekte rammer til møder,
kurser og konferencer. Midt i det store havneområde på Lindø,
der huser mere end 100 virksomheder i et både spændende
og driftigt industrimiljø, ligger Lindø Konferencecenter.

Et lyst og moderne konferencecenter i klassisk stil med højt til
loftet. I konferencecentrets stueetage findes et stort auditorium. På 1. sal ligger fire møderum samt en dejlig lys foyer, som
giver mulighed for at lave gruppearbejde og slappe af.

Alle lokaler er røgfri med trådløst internet og moderne
AV-udstyr.

OVERNATNING
Lindø Konferencecenter ligger ved Munkebo. Der er mulighed
for overnatning i både Munkebo, Kerteminde (7 km) og Odense
(14 km).

PARKERING
2000 gratis parkeringspladser tæt ved hovedindgangen.
Antal personer

Mikrofon

Trådløst internet

Højttaleranlæg

Projektor

LED-skærm

Whiteboard

MØDELOKALE 3

18

MØDELOKALE 1

MØDELOKALE 2

10

14

MØDEFORPLEJNING
Lindøs kantine tilbyder forskellige mødepakker,
men er også altid klar til at skræddersy
forplejningen efter særlige ønsker.
Al mødeforplejning laves af friske råvarer
tilpasset årstiden.

MØDELOKALE 4

MØDELOKALE 3 + 4

18

25

FORPLEJNING FORMIDDAGSMØDE

FORPLEJNING EFTERMIDDAGSMØDE

FORPLEJNING HELDAGSMØDE

(priser ex. moms)

(priser ex. moms)

(priser ex. moms)

56 kr. per person

52 kr. per person

168 kr. per person

Rundstykke med smør, ost og
marmelade

Dagens kage

Juice, frugt, rundstykke med
smør, ost og marmelade

Udskåret frugt og grøntsagssnacks
Udskåret frugt og grøntsagssnacks
Kaffe/the ad libitum
Kildevand

Kaffe/the ad libitum
Kildevand

Frokostbuffet i kantinen
inkl. sodavand/kildevand
Kage og grøntsagssnacks
Kaffe/the ad libitum
Kildevand

Normalpris
(ex. moms)

Særpris for lejere på Lindø
(ex. moms)

Auditoriet *

½ dag: Kr. 2.400
1 dag: Kr. 3.400

½ dag:
1 dag:

Kr. 1.700
Kr. 2.300

Mødelokale 1 - 4

½ dag: Kr. 800
1 dag: Kr. 1.200

½ dag:
1 dag:

Kr. 600
Kr. 900

LOKALELEJE

* Pristillæg fra 1.500 kr. ved ændring af standardopstilling.

GENERELLE BETINGELSER
Skæringstidspunkt for leje af mødelokale en halv dag er kl. 12.00.
AV-udstyr og lys introduceres ved ankomst. Egen PC skal medbringes.
Afbestilling af lokale kan ske gratis indtil 8 dage før - ved senere afbestilling faktureres 50% af lejeprisen.
Afbestilling af forplejning kan ske gratis indtil 5 dage før - ved senere afbestilling faktureres 100% af forplejningsprisen.

Kontakt LINDØ port of ODENSE for dialog om muligheder på booking@lpo.dk eller 30 10 77 10

LINDØ port of ODENSE A/S
CVR/VAT NO. 38 43 70 11

KYSTVEJEN 100
DK-5330 MUNKEBO

TEL.+45 30 10 77 10
WWW.LPO.DK

