
 
 

Agro Food Park 13 - 15 | DK-8200 Aarhus N | +45 87 40 66 40 | reception@agrofoodpark.dk 

Oversigt over mødelokaler i Agro Food Park 13: 

 

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 +45 87 40 66 40. 

 

GROW: Lokalet er placeret i stueetagen, fløj B ved siden af kantinen. 

Kapacitet: 6 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation (medbring din egen pc), videokonfe-

rence, flipover. 

 

PLANT: Lokalet er placeret nederst i kantinen. 

Kapacitet: 16 

Lokalet har kapacitet til op til 35 personer  

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf, sildebensgrupper.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation (medbring din egen pc), flipover. 

 

SHARE: Lokalet er placeret i stueetagen, fløj B 

Kapacitet: 10  

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation (medbring din egen pc), videokonfe-

rence, flipover. 

 

IMAGINE: Lokalet er placeret i stueetagen, fløj C 

 Kapacitet: 6 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

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

Kapacitet: 8 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation (medbring din egen pc), flipover. 

 

 

 

Spørgsmål? 

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

eller telefon +45 87 40 66 40. 

 

For spørgsmål til mødeforplejning, kontakt køkkenchef Helle Lund Buus på 

144310@foodandco.dk 
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Oversigt over mødelokaler i Agro Food Park 15: 

 

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 +45 87 40 66 40. 

 

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

Kapacitet: 39 

Lokalet har kapacitet til op til 80 personer. 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf, sildebens-

grupper. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

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

Kapacitet: 14 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 3: Lokalet er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 18 

Mulige bordopstillinger: Langbord, hestesko, skoleborde, biograf 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 4: Lokalet er placeret på højre side af mødegangen. 

Kapacitet: 10 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 5: Lokalet er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 18 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 6: Lokalet er placeret på højre side af mødegangen. 

Kapacitet: 10 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 7: Lokalet er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 23 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf, sildebens-

grupper. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 
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Meeting room 8: Lokalet er placeret på højre side af mødegangen. 

Kapacitet: 10 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

 

Meeting room 9: Lokalet er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 23 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf, sildebens-

grupper. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 10: Lokalet er placeret på højre side af mødegangen. 

Kapacitet: 5 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 11:  Lokalet er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 18 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

Meeting room 12: Lokalet er placeret på højre side af mødegangen. 

Kapacitet: 5 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Uden udstyr. 

 

Meeting room 7 + 9 sammenlagt: 

 Begge lokaler er placeret på venstre side af mødegangen. 

Kapacitet: 46 

Lokalet har kapacitet til op til 100 personer. 

Mulige bordopstillinger: Hestesko, skoleborde, biograf, sildebens-

grupper. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover. 

 

 

Spørgsmål? 

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

eller telefon +45 87 40 66 40. 

 

For spørgsmål til mødeforplejning, kontakt køkkenchef Helle Lund Buus på 

144310@foodandco.dk 
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Oversigt over mødelokaler i Agro Food Park 26: 

 

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 +45 87 40 66 40. 

 

Meeting room K.51: Lokalet er placeret i underetagen nederst ved kantinen. 

Kapacitet: 24 

Mulige bordopstillinger: Skoleborde. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room K.52: Lokalet er placeret i underetagen nederst ved kantinen. 

Kapacitet: 18 

Mulig bordopstilling: Hestesko.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room K.51 + K.52 sammenlagt: 

Lokalet er placeret i underetagen i bunden af kantinen. 

Kapacitet: 60 

Mulige bordopstillinger: Langbord, hestesko, skoleborde, biograf, 

sildebensgrupper. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, flipover, whiteboard. 

 

Meeting room 0.10: Lokalet er placeret i stueetagen i sydfløjen. 

Kapacitet: 3 

Mulig bordopstilling: Rundt bord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 0.11: Lokalet er placeret i stueetagen i sydfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting kitchen 0.58: Lokalet er placeret til højre for hovedindgangen. 

Kapacitet: 12  

Mulig bordopstilling: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, flipover, whiteboard. 

 

Meeting room 1.10: Lokalet er placeret på 1. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 3 

Mulige bordopstillinger: Rundt bord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 
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Meeting room 1.11: Lokalet er placeret på 1. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulig bordopstilling: Langbord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 1.59: Lokalet er placeret på 1. sal i nordfløjen. 

Kapacitet: 6 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 1.60: Lokalet er placeret på 1. sal i nordfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulig bordopstilling: Rundt bord.  

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 1.81:  Lokalet er placeret på 1. sal i Tower til højre om trappen. 

Kapacitet: 14 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 2.10: Lokalet er placeret på 2. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 3 

Mulige bordopstillinger: Rund bord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 2.11: Lokalet er placeret på 2. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 2.59: Lokalet er placeret på 2. sal i nordfløjen. 

Kapacitet: 6 

Mulige bordopstillinger: Landbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 
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Meeting room 2.60: Lokalet er placeret på 2. sal i nordfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulige bordopstillinger: Rund bord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 2.81: Lokalet er placeret på 2. sal i Tower til højre om trappen. 

Kapacitet: 14 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 2.82: Lokalet er placeret på 2. sal i Tower til venstre om trappen. 

Kapacitet: 14 

Mulige bordopstillinger: Hestesko. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover 

whiteboard. 

 

Meeting room 3.10: Lokalet er placeret på 3. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 3 

Mulige bordopstillinger: Rundt board. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 3.11: Lokalet er placeret på 3. sal i sydfløjen. 

Kapacitet: 4 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

Meeting room 3.82: Lokalet er placeret på 3. sal i Tower til højre om trappen. 

Kapacitet: 14 

Mulige bordopstillinger: Langbord. 

Andet udstyr: Skærm til præsentation, videokonference, flipover, 

whiteboard. 

 

 

Spørgsmål? 

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

eller telefon +45 87 40 66 40. 

 

For spørgsmål til mødeforplejning, kontakt køkkenchef Helle Lund Buus på 

658010@foodandco.dk 
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