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Oversigt over mødelokaler i Agro Food Park 13 (den grå bygning): 

 

Hvis du er i tvivl om hvordan du finder dit lokale, er du altid velkommen til at henvende dig 

i en af vores receptioner eller til at ringe til os på 87 40 66 40. 

 

GROW: Lokalet er placeret i stueetagen fløj B lige bag ved receptionen. 

Kapacitet: 6. 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover, projektor og videokonference. 

 

IMAGINE: Lokalet er placeret i stueetagen fløj C glasburet mellem ISI Food Protection og 

Firmenich. 

 Kapacitet: 6.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

PLANT: Lokalet er placeret nederst i kantinen. 

Kapacitet: 16. Stort mødelokale med mulighed for op til 35 personer (kun mu-

ligt i biografopstilling uden borde).  

Mulige bordopstillinger: Hestesko, biograf, reception.  

Andet udstyr: Flipover og Projektor. 

 

THINK: Lokalet er placeret på 1. sal i fløj B i Inkubator-området. 

Kapacitet: 8.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

SHARE: Lokalet er placeret i stueetagen i fløj B ved Invest in Denmark og FoodJob 

Nordic. 

Kapacitet: 10.   

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover og Projektor. 

 

 

 

Spørgsmål? 

Ved spørgsmål til mødelokaler, kontakt receptionen på reception@agrofoodpark.dk  

eller telefon 87 40 66 40. 

 

For spørgsmål til mødeforplejning, kontakt køkkenchef Helle Lund Buus på 

1443@fazerfoodco.dk 
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Oversigt over mødelokaler i Agro Food Park 15 (den røde bygning): 

 

Hvis du er i tvivl om hvordan du finder dit lokale, er du altid velkommen til at henvende dig 

i en af vores receptioner eller til at ringe til os på 87 40 66 40. 

 

Meeting room 1: Lokalet er placeret i stueetagen overfor kantinen / kaffeøen.  

Kapacitet: 39.  

Der er mulighed for at få plads til flere mennesker, men kun i bio-

grafopstilling uden borde. 

Mulige bordopstillinger: Biograf, hestesko, langbord.  

Andet udstyr: Flipover og projektor. 

 

Meeting room 2: Lokalet er placeret overfor receptionen i stueetagen. 

Kapacitet: 14.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover og projektor.  

 

Meeting room 3: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til venstre. 

Kapacitet: 18.  

Mulige bordopstillinger: Biograf, hestesko, langbord.  

Andet udstyr: Flipover, projektor, videokonference. 

 

Meeting room 4: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til højre. 

Kapacitet: 10. 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

Meeting room 5: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegange til venstre. 

Kapacitet: 18.  

Mulige bordopstillinger: Hestesko, langbord, biograf.  

Andet udstyr: Flipover og projektor. 

 

Meeting room 6: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til højre. 

Kapacitet: 10.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover, projektor og videokonference. 

 

Meeting room 7: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til venstre 

Kapacitet: 23. Lokalet kan lægges sammen med PRODUCE. 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, langbord, biograf.  

Andet udstyr: Flipover, projektor og videokonference. 

 

Meeting room 8: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til højre. 

Kapacitet: 10.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover og projektor. 
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Meeting room 9: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til venstre. 

Kapacitet: 23. Lokalet kan lægges sammen med INVENT. 

Mulige bordopstillinger: Biograf, hestesko, langbord.  

Andet udstyr: Flipover og projektor. 

 

Meeting room 10: Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til højre. 

Kapacitet: 5.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Flipover, projektor og videokonference. 

 

Meeting room 11:  Lokalet er placeret i stueetagen på mødegangen til venstre. 

Kapacitet: 18. 

Mulige bordopstillinger: Biograf, hestesko, langbord.  

Andet udstyr: Flipover og projektor. 

 

Meeting room 12: Lokalet ligger i stueetagen på mødegangen til højre. 

Kapacitet: 5.  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

Meeting room 7 + 9 sammenlagt: 

 Begge lokaler er placeret på mødegangen i stueetagen til  

venstre. 

Kapacitet: 46. Alt efter opstilling kan kapaciteten variere op til 100 

personer. 

Mulige bordopstillinger: Biograf, hestesko, langbord.  

Andet udstyr: Flipover, projektor og videokonference. 

 

 

 

Spørgsmål? 

Ved spørgsmål til mødelokaler, kontakt receptionen på reception@agrofoodpark.dk  

eller telefon 87 40 66 40. 

 

For spørgsmål til mødeforplejning, kontakt køkkenchef Helle Lund Buus på 

1443@fazerfoodco.dk 
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