Forretning og fornøjelse
det skal helst blandes

Sammen skaber
vi møder og
konferencer der
involverer og inspirerer
Hos LEGOLAND® Hotel & Conference er du tæt på det hele.
Du får et 5-stjernet konferencecenter med to 4-stjernede
hotel faciliteter, som begge er Green-Key certificeret,
en beliggenhed ved landets andenstørste lufthavn,
kort distance til motorvej E45 og dermed mulighed
for at nå flere store byer inden for få timer.
Samtidig møder du en organisation med stor erfaring
i at få mange forskellige slags møder, konferencer
og events til at glide problemfrit.

Mere end blot
mødelokaler og kagebuffet

Er du mødeplanlægger?

Med LEGOLAND® Hotel & Conference får du m
 ulighed for at udvikle dig professionelt sammen

Vi vil meget gerne involvere os i dit møde for at hjælpe dig med at skabe de bedst mulige rammer.

med dine medarbejdere/kolleger på nye måder. Samtidig får du adgang til særlige teknikker,

Derfor kan du også komme til os og få vejledning om, hvordan du gennemfører det gode møde.

Så besøg os og find ekstra inspiration

som styrker din organisation.
Vi hjælper dig med den rigtige invitation, at få styr på agendaen, den engagerende opstart, det
Vores rammer er inspireret af LEGO® klodsen, og når man leger med os, glemmer man også

afvekslende forløb samt at slutte af med maner – mens du også har styr på indretning, forplejning

hurtigt tid og sted. Mulighederne er der til at gøre næsten hvad som helst. Derfor tænker vi

og optimal udnyttelse af pauserne.

både på helheden og har fokus på alle aspekter af mødeoplevelsen, helt ned i detaljen.
Du kan melde dig til et af vores inspirationsseminarer, som giver dig et godt indblik i, hvordan vi
Vi tilbyder både forskellige konstruktive mødeteknikker, konkrete managementværktøjer som

afvikler møder og konferencer hos os.

LEGO SERIOUS PLAY samt teambuildingaktiviteter, som kan implementeres i din virksomheds
®

®

hverdag.

Se mere på: LEGOLANDConference.dk - kontakt os på sales@LEGOLAND.dk
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Rammerne er på plads.
Så du er velkommen
Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse.
LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible
udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents.
Vi har 25 fleksible konference- og gruppelokaler i forskellige størrelser og udformninger.
Faciliteterne er yderst fleksible og kan omdannes til at være i overensstemmelse med
konferencens eventuelle tema og dermed skabe en rød tråd for hele eventen.

• 25 fleksible konferencelokaler
• 365 Værelser fordelt på to hoteller.
LEGOLAND® Hotel & Conference med 223 værelser
LEGOLAND® Castle Hotel med 142 værelser

• 2 store auditorier med plads til henholdsvis 54 og
300 personer Multihus på 1.800 m2, som er perfekt
til helt store arrangementer
• Alle mødelokaler har gratis WIFI og moderne AV-udstyr
• Konferencesekretariat
• On-site AV-center
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Giv jeres konference
en ekstra dimension
Skal du bruge noget helt specielt
til din næste konference? Så kan
du leje LEGO® Studios, som er
Skandinaviens største 4D-biograf.
LEGO® Studios er på niveau med de bedste
og mest professionelle musik- og teaterhuse
i Danmark. På lydsiden venter der en helt
speciel oplevelse med surroundlyd og en
fantastisk akustik. LEGO® Studios har en
kapacitet på 448 personer.

Vores mødepakker
Halvdagsmødepakke
Kl. 8.00 - 12.00 eller kl. 12.00 - 16.00
• Kaffebuffet med brød, frugt og juice eller
eftermiddagsbuffet med kage, frugt og saft
• Vores store frokostbuffet

Aftenmødepakke
Kl. 17.00 - 22.00
• Isvand i plenumlokalet
• Køkkenchefens lækre 3-retters menu
• Kaffebuffet med kage, frugt og saft

Dagsmødepakke
Kl. 8.00 - 17.00
• Isvand i plenumlokalet hele mødet igennem
• Kaffebuffet med brød, frugt og juice
• Vores store frokostbuffet
• Kaffebuffet med kage, frugt og saft

Stor eller lille? Vi har pakken til dig
Vores mødepakker gør det nemt og overskueligt at booke. Der er tænkt på de vigtigste
elementer i en konference eller et møde. Alle arrangementer er forskellige og derfor står vi også altid
klar til at lave et skræddersyet program, der passer til dine behov. Har du lyst til sparring omkring dit
næste møde – eller bese vores faciliteter – er du altid velkommen til at kontakte os.
Kontakt:
Telefon +45 75 33 12 44 · Sales@LEGOLAND.dk eller se mere på LEGOLANDConference.dk
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Konferencedøgn
Kl. 8.00 - 8.00
• Isvand i plenumlokalet i dagtimerne
• Kaffebuffet med brød, frugt og juice
• Vores store frokostbuffet
• Kaffebuffet med kage, frugt og saft
• Køkkenchefens lækre 3-retters menu
• Overnatning

Heldagsmødepakke
Kl. 8.00 - 21.00
• Isvand i plenumlokalet i dagtimerne
• Kaffebuffet med brød, frugt og juice
• Vores store frokostbuffet
• Kaffebuffet med kage, frugt og saft
• Køkkenchefens lækre 3-retters menu

Alle mødepakker inkluderer:
• Mødelokale inkl. standard AV-udstyr
• Trådløst internet i mødelokalet og i alle fællesrum
• Kaffe, te, isvand, snacks og tørret frugt under
mødet
11

LEGO® Business & Bricks tager
udgangspunkt i disse 5 elementer:
Aktiv involvering

Involver deltagerne. Et godt møde er et møde, hvor deltagerne deltager aktivt
og bliver engagerede i stedet for blot at lytte. Resultatet er bedre læring og
forståelse samt bedre resultater i det lange løb.

Ansvarlig tankegang

Lad et ansvarsfuldt tankesæt være en naturlig del af mødet. Tænk bæredygtigt,
brug fysiske øvelser og spis sundt. Det gør ikke blot deltagerne mere ansvarsfulde, men sender et positivt budskab og stimulerer energiniveauet.

Lokal inspiration

Inddrag f.eks. lokale forlystelser, museer eller natur i mødet og giv deltagerne en
unik oplevelse, som de kan tage med sig både professionelt og personligt. Hos
os bruger vi aktivt LEGOLAND®, som kan give mødet nye, alternative indgangsvinkler.

Kreativt setup

Brug de fysiske omgivelser på en ny måde. Det vil motivere deltagerne.
Arbejd i inspirerende interiører og stimuler deltagerne gennem lys og dufte.
Alt er muligt, så længe de fysiske rammer genererer energi, koncentration
og kreativitet.

Return on Investment

ROI er er en af hjørnestenene i Meetovation konceptet. Et møde har kun værdi,
hvis deltagerne rent faktisk får brugbar viden med hjem fra et møde. Vi kan hjælpe
med at måle ROI før, under og efter møde.

LEGO Business & Bricks

Når Meetovation møder LEGO® klodserne

Det kan godt være, vi har klodser på hjernen i vores mødeunivers
LEGO® Business & Bricks. Til gengæld tænker vi hos LEGOLAND® Hotel
& Conference fuldstændig ud af boksen i forbindelse med dit møde,
konference eller eventuelt tilhørende firmaevent.

Vores LEGO® Business & Bricks mødeunivers tager udgangspunkt i Meetovation,
der er et af Europas førende mødekoncepter.

®
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Vi arbejder med involvering af mødedeltagere, bæredygtige tanker, lokal inspiration,
mødets fysiske rammer samt selve mødets ROI.
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Prøv vores events
Ved hjælp af LEGO® klodsen fokuserer de forskellige events på
gensidig forståelse gennem kommunikationsøvelser. Vi inddrager
visioner og værdier og afdækker, hvor udfordringerne i virksomheden
er. På den måde skaber vi sammen forståelse for din virksomheds
værdier og visioner og gør det hele lidt mere håndgribeligt.
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Husk din modtager

Få det til at dreje rundt

Mellemlederen

Tænk størrere

Vi glemmer ofte personen på
den anden side af skærmen
- eller i den anden ende af
telefonen, når vi kommunikerer.
I får mulighed for at styrke jeres
evne til at give kommunikation
videre, ved at bygge i par med
ryggen mod hinanden, hvor
den ene instruerer og den anden bygger ud fra instrukserne.
Ender I mon med det samme
resultat?

Hvordan får man bedst formidlet informationen videre, når
man ikke selv har kontakten til
slutmodtageren? I hverdagen
kan kommunikation via flere led
skabe misforståelser, derfor
bliver I udfordret ved at bygge
en LEGO® figur, hvor instruktionerne går fra formidler, gennem
mellemmand til den der skal
bygge. Ender I, som slutmodtagere, med samme model som
står på lederens bord?

Slip kreativiteten løs og sæt
samarbejdet på prøve. Med
ganske få regler skal I som
hold både samle en vindmølle og samtidig få bladene på
vindmøllen til at snurre rundt.
Udfordrende og sjovt og ikke
helt så nemt, som det lyder.

Brobygger

Skab en forbindelse mellem
medarbejdere og værdier. I
bygger i små dele og skaber
sammenhæng. Det handler om
samarbejde og om at tage en
beslutning under tidspres. Byg
sammen en bro
der symboliserer, det I står for.
Få værdierne ned i øjenhøjde,
så alle ved, hvad I står sammen
om.

Sammen skal I bygge en LEGO®
figur på 1 meter ud fra en minimodel, helt uden byggevejledning! Én person fra gruppen skal
ud fra minimodellen beskrive
for resten af gruppen, hvordan
den store model skal bygges.
Og dét kræver både teamwork
og gode kommunikations-og
formidlingsevner. Lærerig,
udfordrende og underholdende teambuilding, hvor I lærer
hinandens stærke og svage
sider at kende.

30 MIN 150 KR. PR DELTAGER

60 MIN 275 KR. PR DELTAGER

90 MIN 375 KR. PR DELTAGER

120 MIN 495 KR. PR DELTAGER

UNDER 10 DELTAGERE - START GEBYR PÅ 1.500 KR. . OVERNÆVNTE PRISER ER INKL. MOMS
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LEGOLAND® 5-kamp

Vores 5-kamp er fem sjove
konkurrencer i og omkring
aktiviteterne i parken. Her
handler det bl.a. om at kombinere tankekraft, tænke kreativt
og være hurtig på aftrækkeren,
men mest af alt handler det om
at have det sjovt sammen. Og
helt ærligt, hvem har ikke haft
lyst til at prøve Trafikskolen igen
som voksen?
OBS! Kun muligt i bestemte perioder hvor LEGOLAND® Parken
har åbent og altid i tidsrummet
kl. 17.00-19.00.
+ 1.500 kr. pr. kørende aktivitet.
(normalt tre kørende aktiviteter).

LEGO lympics
®

Sæt jeres fantasi og samarbejdsevner på en prøve. Gennem kreativitet og samarbejde
skaber I jeres egne olympiske
sportsdiscipliner fra bunden
med store, bløde LEGO® klodser
og andre sjove rekvisitter. Dyst
herefter i disciplinerne som til et
ægte OL, og se, hvem der løber
med guldet.

6-50 PERS.

LEGO® ’Gizers

Krydr jeres pause med en kort
konkurrence, hvor I bruger
LEGO® klodsen. Hvem kan bygge det højeste tårn med bind
for øjnene? Hvem bliver først
færdig med at samle de små
modeller?
Mulighederne er mange og
underholdningsværdien i top.
Uanset hvad, så får I en aktiv
pause, som giver højt humør.
4-200 PERS.

Ægte westernfest i
LEGOREDO® Town

Hold den ultimative westernfest i de helt rigtige rammer.
LEGOLAND® giver jer mulighed
for at holde en temafest, som
I aldrig vil glemme. Festen
kan skræddersyes efter jeres
behov, men vi anbefaler, at I
starter med at se, hvem der
kan blive siddende længst på
rodeotyren.
Der serveres en 3-retters menu
eller dinnerbuffet og tilhørende
vin eller ølmenu udvalgt af vores
kældermester
40-100 PERS.
FRA 795,-

Få en aktivitet i
LEGOLAND® helt for jer
selv

Spænd hjelmen, og find ud
af, hvem der er den ultimative
brandmand i Fire Brigade.
Eller test, hvor gode I er til
basketball, vel at mærke mens
I drøner rundt i Kålormen. Uanset hvad, så kan I springe køen
over og få en aktivitet helt for
jer selv. Mulighederne er mange, og det bliver garanteret
ikke kedeligt.
Kun muligt uden for almindelig åbningstid i perioden, hvor LEGOLAND®
Parken er åben.

51-100 PERS.

6000 KR. PR.

AKTIVITET PR. TIME

Bobler i skyerne eller
drinks i dybet

En fantastisk firmafest fortjener en fantastisk start. Hvorfor
ikke lægge ud med at dele en
flaske bobler med kollegerne
højt hævet over parken i LE
GOTOPPEN® - eller nyde et
glas under dybet blandt hajer
og kæmpekrabber i ATLANTIS
by SEA LIFETM? Begge events
kan krydres med ”unplugged”
musikalske indslag.

LEGOTOPPEN®
FRA KR. 295,-

DYBET
FRA KR. 195,-

30 MIN 150 KR. PR DELTAGER

60 MIN 275 KR. PR DELTAGER

90 MIN 375 KR. PR DELTAGER

120 MIN 495 KR. PR DELTAGER

UNDER 10 DELTAGERE - START GEBYR PÅ 1.500 KR. . OVERNÆVNTE PRISER ER INKL. MOMS
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LEGOLAND® Outdoor Team cooking
LEGO® Tårnet –
kendt fra LEGO Masters

Som vaskeægte ingeniør med gode konstruktionsevner og hurtighed, gælder det i denne
øvelse om at komme højest til vejrs inden for
tidsrammen.
Spænd byggehjelmen og lav en plan med holdet inden I går i gang, så skal I nok lykkes med
at komme i mål med det højeste tårn.
En god øvelse til holdarbejde under tidspres

2-100 PERS.
FRA 150,-

Udendørs gourmetkurser til virksomheder! Efter en hektisk og travl konferencedag er det fantastisk at komme ud i den smukke natur og tilberede lækker mad over bål med gode kollegaer.
Det skaber sammenhold og relationer. Deltagerne vil blive inspireret, udfordret samt få styrket
holdånden. Oplev roen, duften af bålmad, naturen, røg i øjnene, nærværet og det at lave mad og efterfølgende nyde den med dine kollegaer.

Hanging Brick –
kendt fra LEGO Masters

Har du styr på vægtfordeling og balance, og
ved du, hvordan man bygger med LEGO® klodser uden et fast fundament? I denne øvelse
kræver det godt samarbejde og forståelse for
tyngdekraften, hvis man skal i mål, inden tiden
er gået. Hvem bygger den flotteste flyver, som
også flyver i den rigtige retning?
En god øvelse til par eller holdarbejde, hvor
planlægning og udførelse er i fokus.

LEGOLAND® Challenge – The Golden Brick
4-40 PERS.

LEGO® Puzzle Run

I slippes løs i LEGOLAND® på jagt efter de
gemte brikker til LEGO® puslespillet. Koderne
er kryptiske, og man må tænke smart som
hold, hvis man skal nå at samle puslespillet,
inden tiden er gået. Hvor godt kender du LEGOLAND, eller hvor godt kan du tyde et kort?
En sjov øvelse med fart over feltet og hjernevridning samlet i et. Denne øvelse er god til
afslutning på mødedagen.

Kontakt os
for et tilbud

10-100 PERS.

Den gyldne LEGO® klods
er forsvundet, og I finder
den kun ved at spille jer vej
rundt i LEGOLAND®. Kun bevæbnet med en telefon eller
en tablet skal I løse gåder,
svare på spørgsmål, tage
billeder, bygge modeller
eller løse andre udfordringer
på jeres vej rundt, for at finde den gyldne LEGO Klods.
Få hjælp af piraterne, besøg
pingvinerne eller snurre
rundt i LEGO® Movie™ world. Udfordringerne er mange, og I løser det kun ved at
samarbejde som hold.

FRA KR. 395,-

En sjov øvelse, hvor man
både får brug for viden,
samarbejde og hurtighed.
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Med andre øjne
Kunne I tænke jer at få andres øjne på jeres virksomhed? Med hjælp fra to LEGO® byggere kan
I under jeres konference, se jeres virksomhed blive fortolket i LEGO® klodser ud fra, hvad de
observerer og oplever under konferencen. Tilføj jeres eget touch ved at alle medarbejderne
bygger deres egen minifigur, som bliver inkluderet i det færdige LEGO-byg. En sjov og anderledes måde at opleve jeres virksomhed på. LEGO modellen kan efterfølgende tilkøbes, så I har
mulighed for tage det med hjem.

Pris indhentes ud fra jeres ønsker.
OBS min. 2 konference dage
Kontakt os
for et tilbud

Kan det holde?

Billedligt talt

Med fælles hjælp skaber I som virksomhed, afdeling eller team et fælles billede.
Brug det til afsløring af et nyt produkt
eller et unikt minde fra en konference.
I bygger hver for sig en lille del af det
store billede, hvorefter vi samler det, og
afslører det for jer til en fællessamling
eller middagen om aftenen. Billedet kan
efterfølgende tilkøbes, så I har mulighed
for at tage det med hjem.

Med fuld fokus på planlægning, samarbejde og kreative løsninger, skal I som
team bygge en bro af LEGO klodser.
I har kun få materialer til rådighed og
tiden er imod jer, når denne opgave skal
løftes på bedste vis. Hvem løser opgaven bedst?

Og kan det holde?

+ 1000 deltagere

Kontakt os
for et tilbud
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6-200+ PERS.

23

LEGO®
Serious Play®
LEGO® Serious Play® metoden er et værktøj til strategiudvikling, innovation, teambuilding og meget mere. Du kan fx bruge
metoden til at udforske organisatoriske udfordringer, forandringsprocesser,
strategiudvikling, teamudvikling.
LEGO® Serriuos Play® er udviklet hos LEGO® i samarbejde
med førende forskere inden for strategi, ledelse
og organisation. Metoden integrerer bl.a. viden om leg,
hvordan og hvorfor vi leger, lærer og udvikler os. Den
hjælper os også med at forstå, hvordan organisationer udvikler og implementerer strategier, samt hvad der enga
gerer den enkelte deltager og frigør kreativt potentiale.

Hvorfor virker det?
Metoden er et procesværktøj, som gennem leg og dialog
skaber 100% involvering, dynamik og energi i processen.

Vil du selv mestre metoden?
LEGOLAND® Hotel & Conference tilbyder dig i samarbejde
med IntHRface at blive trænet facilitator i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. Der er tale om involverende og effektiv forretningsudvikling målrettet virksomhedens HR-medarbejdere, forretningsudviklere, ledere og kommende ledere samt talenterne.
Kontakt: Sales@LEGOLAND.dk eller se mere på LEGOLANDConference.dk

LEGO® klodserne fungerer som metafor for de ting, vi
ønsker at udtrykke, og skaber et fælles sprog og fundament. LEGO® klodserne er på den måde et grundlag for
storytelling og storymaking, hvor vi deler og opbygger
ny viden sammen. LEGO® SERIOUS PLAY® får nemt alle
med i processen og henvender sig til alle – uanset position i organisationen.
LEGOLAND® Hotel & Conference tilbyder dig i samarbejde
med konsulentvirksomheden IntHRface at facilitere inno
vative workshops med baggrund i LEGO® SERIOUS PLAY®
metoden for din organisation eller træne dig i at mestre
metoden selv. IntHRface har global erfaring med at anvende LEGO® SERIOUS PLAY® metoden ved mere end
500 workshops målrettet organisationsudvikling, team
udvikling og strategi. IntHRface har ydermere trænet omkring 100 facilitatorer i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden.
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LEGO® Serious Play®
LEGO Serious Play metoden integrerer bl.a. viden om leg,
hvordan og hvorfor vi leger, lærer og udvikler os. Den hjælper os
også med at forstå, hvordan organisationer udvikler og implementerer
strategier, samt hvad der engagerer den enkelte deltager og frigør
kreativt, strategisk og kommunikativt potentiale. Det udmønter sig
for dig i tre forskellige workshopformater.
®

®

The
Basics

The
Challenge*

Real Time
Business**

*The Challenge kan bruges til
temaer som:

**Real Time Business kan skræddersys
til flere områder:

•

Innovation

•

Personlig udvikling

•

Kommunikation

•

Medarbejder- teamudvikling

•

Samarbejde

•

Ledelsesudvikling

•

Kultur

•

Strategiudvikling

•

Ledelse

•

Udfordringer og konflikthåndtering

•

Udvikling

•

Projektopstart og -optimering

•

Projektledelse

•

Procesoptimering

•

Forretningsinnovation

•

Kundefokus, produktudvikling og processer

Detaljer:

Workshoppen fokuserer på social teambuilding, hvor
deltagerne møder og ser nye sider af sig selv – og andre.
Basic introducerer og viser hvordan kreativitet, idéer og
fælles viden kqws. Der skabes
hurtigt en fælles opfattelse samt indsigt gennem brugen af
bl.a. LEGO® modeller, metaforer og storytelling.

Jeres udbytte
En sjov fælles oplevelse for alle deltagere.
Mulighed for at tale sammen om succeser
og udfordringer. Frigørelse af kreativitet,
nye idéer og viden.

Disse workshops fokuserer på en udvalgt udfordring i jeres
hverdag både nu og i fremtiden. Der bliver arbejdet med at
skabe billeder af de forskellige opfattelser af jeres udfor
dringer og hvordan I håndterer dem lige nu – for i sidste
ende at skabe fælles løsninger på jeres udfordring gennem
brugen af LEGO® modeller, metaforer, storytelling og fantasi.
I kan selv vælge en udfordring eller et af vores forslag.

Jeres udbytte
Mulighed for at arbejde med reelle udfor
dringer. Identifikation af nye muligheder,
løsninger og fremtidige handlinger i forhold
til udvalgte temaer. Fælles værktøjer og sprog
til bedre håndtering af kompleksitet.

Disse workshops arbejder med mange forskellige aspekter af
forretnings- og organisationsudvikling på en legende, udfordrende
og kreativ måde. Vi opbygger fælles viden gennem LEGO® modeller,
samler den i komplekse og overskuelige LEGO® landskaber, tester
denne viden og finder fælles innovative løsninger og planer.
I kan få skræddersyet en workshop lige efter jeres ønsker og behov
eller blive inspirereret af vores velafprøvede processer. Metoden er
en overraskende underholdende måde at lave strategier på.

Jeres udbytte
Overblik over og fælles viden omkring forretningsmæssige og/eller organisatoriske
områder. Forståelse af kompleksitet – årsager
og virkninger (scenarier). Styrker evnen til at
håndtere uventede udfordringer i fremtiden.
Innovative og kreative løsninger og planer.
Spændende opgaver og fælles oplevelser.
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Varighed: ca. 1,5 - 2,5 timer
Deltagere: 4 - 100
Pris pr. person
(Min. pris kr. 7.500,-)

850,-

Detaljer:
Varighed: ca. 3 - 4 timer
Deltagere: 4 - 100
Pris pr. person
(Min. pris kr. 10.000,-)

1.250,-

Detaljer:
Varighed: 4 timer - 3 dage
Deltagere: 4-100
Pris pr. person fra
(Min. pris kr. 12.500,-)
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1.565,-

En helt
særlig dag,
når I er
rigtig mange
Tag mindst 19 gode kolleger under armen
og få en forrygende dag fyldt med ekstra
oplevelser i LEGOLAND®.
Til gode gruppepriser kan I vælge mellem
mange forskellige særarrangementer. I kan f.eks.
lave teambuilding i børnehøjde, tage på skattejagt
og vinde LEGO® præmier!
En drømmedag
Slip kollegaerne, familien og fantasien løs i LEGOLAND®.
Leg lige midt i 65 millioner LEGO® klodser, og mød de
kendte figurer fra parken. I bestemmer selv, om I vil på
skattejagt, lege med de kendte figurer eller blot spise
frokost. Vi arrangerer dagen, så I får lige præcis, hvad I
drømmer om.
Kontakt Gruppesalg
groups@legoland.dk

Multihuset

1800 m2 multisal med uanede muligheder
1.800 m2 med plads til fx messer, firmaarrangementer, konferencer, billanceringer og middagsselskaber. De utallige muligheder afspejler sig naturligt i antallet og typerne af arrangementer,
der er mange og forskelligartede, blandt andet billanceringer, kongresser, messer, udstillinger
og fester.
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Overnatningsstederne
i LEGOLAND® er
Green Key certificeret
Du er med til at passe på miljøet, når du bor hos os, for vi er nemlig Green Key certificeret.
Det betyder, at vi lever op til Green Keys miljøregler.
Det gør vi bl.a. ved at have særligt fokus på økologi, reduktion af madspild, reduktion af
vand- og energiforbrug og ved at gøre rent med miljømærkede produkter.

Vi arbejder også
med verdensmålene
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere
på topmødet i New York den 25. september 2015. Siden de trådte i kraft d. 1. januar 2016 har
vi arbejdet aktivt med at implementere bæredygtige tiltag ved LEGOLAND® Hotel & Conference. Vi gennemgår derfor arbejdsgange, procedurer og indkøb, så vi kan komme så tæt på
vores mål som muligt - at bidrage til en bedre verden for de kommende generationer.

Køb gavekort til LEGOLAND®
Giv dine medarbejdere eller kollegaer uforglemmelige oplevelser
med et gavekort til LEGOLAND®.
Gavekortet er oplagt til fødselsdage, fester eller som julegave, og giver den heldige modtager
mulighed for at udforske alt, hvad LEGOLAND® har at tilbyde. Et gavekort til LEGOLAND giver
oplevelser for livet - hvem vil du glæde med et gavekort?
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Vil du vide mere?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Gå ikke glip af de seneste nyheder og tilbud, som du kan få
direkte i din indbakke.
Du tilmelder dig på LEGOLANDConference.dk, hvor du også
kan læse meget mere om, hvad vi kan tilbyde dig og dine
kolleger.
Få et tilbud på dit næste arrangement nu og her
Kontakt salgsafdelingen på: +45 75 33 12 44 eller på mail:
sales@LEGOLAND.dk
for nærmere information samt priser og tilbud eller besøg
LEGOLANDConference.dk

