Krav til venue

CSR Fondens ønsker til lokaler og forplejning
Lokaler
•

Plads til omkring 700-900 deltagere

•

Én stor sal med scene til talere i løbet af konferencen (dagen) og til afvikling af Award Showet, evt.
med mulighed for middag under showet (aften)

•

Omkring 6-8 lokaler til side-events (mini-konferencer). Lokalerne må gerne variere i størrelse,
således at der er lokaler med plads til eksempelvis 30-50, 50-100 og 100-200 deltagere

•

Ca. 5 garderober til talere (dag) og kunstnere (aften) placeret tæt på scenen – gerne med
toiletfaciliteter

•

Synligt og centralt placeret presserum med mulighed for at lave interviews

•

Netværksområde til pauser, med plads til alle deltagere

•

Område/lokale ved hovedindgangen/foyer hvor VIP’er kan opholde sig

•

Område bag scenen hvor talerne kan opholde sig, inden de skal på scenen

•

Ca. 5 mindre mødelokaler reserveret til bestyrelse, partnere og VIP

•

Centralt placeret lokale til CSR Fondens personale

Forplejning
•

Let morgenmad

•

Lækker og varieret frokost, inkl. drikkevarer (øl og vand)

•

Middag før/under Award Show, inkl. drikkevarer (vin, vand og øl)

•

Champagne el. lign. til netværksfesten efter Award Showet og bar (på deltagernes egen regning)

•

Forplejning under side-events, i mødelokaler, presserum, garderobe til talere, bag scenen og i
personalerum for CSR Fonden (kaffe/the, isvand, snack el. frugt)

•

Forplejning under pauser henholdsvis formiddag og eftermiddag (kaffe/the, isvand, snack el.
frugt)
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Krav til venue (fortsat)

CSR Fondens ønsker til personale, teknik mm.

Personale

•

Personale der varetager alle funktioner i forbindelse med forplejning, tjek-in (uddeling af
navneskilte), garderobe, information og teknisk support i forbindelse med taler, side-events og
Award Show

Teknik
•

Lyd, lys og teknik i den store sal til taler (dag)

•

Lyd, lys og teknik i den store sal til Award Show (aften)

•

Lydanlæg, mikrofoner/microports til talere, Award Show og side-events

•

AV udstyr i alle side-event lokaler

•

WIFI dækning i hele huset

I øvrigt
•

Garderobefaciliteter

•

Parkeringsmuligheder for min. 500 deltagere

•

Tolkeudstyr (tolk står CSR Fonden selv for)

•

Wideboard med tusser og flipovers med tusser i side-event lokaler

•

Opdækning i alle lokaler (duge, blomster, service, glas/kopper)

•

Varme, lys, rengøring, borde, stole

•

Let adgang til printer, kopimaskine

•

Mulighed for adgang til lokaler to-tre dage i forvejen
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