
 

 

COMPUTERE 

Det er muligt at leje bærbare computere (PC), f.eks. til 
undervisningsbrug. Hotellet råder over 20 bærbare 
computere. 

Første dag kr. 500,- pr. computer 
Efterfølgende dage kr. 300,- pr. computer 

 
 

INTERNET 

Vi har en af de hurtigste internetforbindelser her i landet med 100MB download / 100MB upload 
og helt nyt netværk til møder og konferencer. Vi kan blandt andet oprette særlige SSID til større 
konferencer osv.  

Trådløst internet til møder og konferencer afregnes med kr. 0,15 per MB. 

 

 

MØDETELEFON 

Leje af skildpadde til telefonmøder 

 kr. 200,- pr. dag excl. forbrug. 

 

TOLKEUDSTYR  

Vi råder over et Sennheiser tolkeanlæg med 2 x 20 enheder og 3 headsets samt et Bosch-anlæg 
med 50 enheder.   Tolkeudstyr, kr. 1.500,- pr. lokale 

 

 

TOLKEBOKSE 

Vi har 2 professionelle tolkebokse. Begge er dobbelte, så der i alt er 
plads til fi re tolke, der sidder godt placeret i lydisolerede og godt 
ventilerede tolkebokse.  

Opsætning af tolkeboks kr. 500,- pr. boks 



 

 

 

PANELMIKROFONER 

Opsætning af panelmikrofoner kan aftales efter behov. Der er i alt 10 stk. 
panelmikrofoner til rådighed.  
 2 – 5 mikrofoner, kr. 300,- pr. dag  
 2 – 10 mikrofoner, kr. 500,- pr. dag 

 

VIDEOMØDE 

Vi har 2 lokaler med professionelt LifeSize-videomødeudstyr, der kan 
ringe op til andre LifeSize-modeller eller alle andre enheder med 
kamera og mikrofon. Der er god plads til mindst 6 personer i hvert 
lokale.  
 Halv dag, kr. 1.200,- excl. lokaleleje  
 Hel dag, kr. 1.800,- excl. lokaleleje  

 

Det er også muligt at afholde videomøder i plenum med et større antal deltagere. Dette skal 
bestilles mindst 5 dage forud.  
 Prisen er 3.500 pr. dag i plenum excl. Lokaleleje 

 

VIDEOOPTAGELSE 

Som en ekstra service tilbyder vi at optage din præsentation 
gennem vores særlige AV-system, der med indbyggede 
loftskameraer filmer din tale eller fremvisning. Vi gemmer 
efterfølgende optagelsen på en USB-nøgle, så du nemt kan få den 
med dig.  

 Pris fra kr. 1.100,- 

 

SCENEUDSTYR 

Der er flere forskellige muligheder for sceneopsætning samt leje af lys og lyd til events. Det er også 
muligt at leje lyd- og lysfolk til forberedelse og afvikling af shows og events. Indhent venligst tilbud 
herom. Standard sceneopstilling til musikere/bands ved lukkede selskaber, kr. 1.200,- excl. 
teknikere til forberedelse og afvikling af shows og events. 



 

 

GRAFISK OPSÆTNING 

Vi kan tilbyde grafisk opsætning og forbedring af kursus- og konferencemateriale, præsentationer i 
Power Point etc. Det forudsætter dog briefing senest 7 hverdage før deadline. Der afgives 
individuelt tilbud forud. Vi har desuden forskellige muligheder for at forbedre dit møde, kursus 
eller din konference med grafiske elementer, animationer osv. på skærme i mødelokalet eller på 
relevante skærme i huset.  

Vi har f.eks. den store skærm på 1. sal, der kan bruges i forskellige formater mv. Til disse skærme 
kan vi tilbyde grafisk opsætning eller produktion af animationer mv., der er skræddersyet dit 
formål.  

Et slide, der fylder hele videovæggen, koster fra  kr. 950,- 

 

 

 

KREATIV INDRETNING 

Der findes flere muligheder for at vælge kreativ indretning 
af møde- og grupperum, f.eks. med sækkestole eller 
farverige og spændende møbler. Det er f.eks. oplagt til 
specielle grupperum, kreative møder og inspirerende 
pauserum mv. 

Standardopstilling med kreativområde i mødelokale inkl. 
lyddæmpende skillevægge mellem borde og stole 
 kr. 1.200,- pr. dag. 

 

 

INFO OG BOOKING 

For nærmere information og booking af udstyr og services, kontakt konferenceafdelingen hos HHE 
Conference & Events via tlf. +299 32 42 22 eller conference@HHE.gl. 

Med mindre andet fremgår, er lokaleleje ikke inkluderet i ovenstående priser på udstyr og 
services. 


