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Nu får du en fantastisk mulighed for at lægge din 
næste konference ud i naturen.
Vi har udviklet et færdigt koncept, hvor du har alle de moderne 
bekvemmeligheder, du er vant til fra et konferencecenter.

Vi kan placere vores set-up på Danmarks smukkeste pletter (naturligvis indenfor lovens spillere-
gler og rammer). Konceptet kan skaleres op og der er også break-out mødelokaler.
 
Vi sørger for alt det praktiske med strøm, Wifi, toiletfaciliteter, mødepakker, forplejning, morgen-
mad, frokoster mv.
 
Vi kan faciliterer seminarindhold* særligt omkring bæredygtig virksomhedskultur igennem vores 
bæredygtighedseksperter samt spændende foredragsholdere.
 
Der kan bygges sociale lag med medarbejderaktiviteter, middag og underholdning. Der kan tillige 
afholdes flerdagesarrangementer baseret på high-end glamping teltovernatning (læs: rigtige 
senge, dyner og hovedpuder).

Skalering
Vi kan skalere arrangementet i forhold til gruppens størrelse, lige fra små ledergrupper til hele 
virksomheder. Man kan nøjes med kun dagskonference eller alene social hyggedag for virksom-
heden, men vi kan også stå for flerdagsarrangementer.



Due Hospitality ApS
Gammel Kongevej 35, 1610 København V

Tel. +45 2243 4512
Mail: info@duehos.com                                       
          

Cvr.  3422 5249
www.duehos.com
          

Program og priseksempel:
Venue:

Et af Danmarks mange slotte, herregårde eller godser. Her i de private haver finder vi unik natur og 
utroligt smukke rammer med lige adgang til gode toiletfaciliteter, strøm mv. Venuet kan 
selvfølgeligt også være virksomhedens eget domicil eller tilsvarende.
 
90 personer gruppe
 
Dagskonference for 90 personer
Konferencetelt med gulv, stole, fem break-out telte med borde/bænke. 
Konferenceteknik, dvs. scene, lyd, lys, Wifi samt tekniker. 
Forplejningstelt med borde/bænke.
Velkomst receptionsområde.

Morgenmadsbuffet
Mødepakke-forplejning med kaffe/vandbuffet i mødetelt, formiddagspause
Frokost
Eftermiddagspause
Etablering af konferencefaciliteter

Etablering af konference faciliteter
Vi bygger projektet fra bunden med dig som kunde. Det er en fordel, 
at tænke flere afdelinger ind i formatet over nogle dage i træk, således,
 at vi kan fordele etableringsudgifterne henover disse dage. 
Konceptet afvikles på ugedagene tirsdag - fredag.

• Mødetelt 90 personer
• Breakout telte, 5 stk.
• Forplejningstelt med receptionsområde.

Samlet pris kr. 195.000,- ekskl. moms

Mødepakke: forplejning kr. 885,- ekskl. moms pr person 
(baseret på 90 personer).

Kontakt: Kim Due Jensen, kim@duehos.com, tel: 2815 7789 
 

90 pers v/3 pers. pr. bord / 
Tipi inkl. 30 borde / 90 stole /

Scene / 3 x Gasbålsted / 
Lyskæder fra top til tå.
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Program og priseksempel, tilvalg:
17 verdensmål og bæredygtig virksomhedskultur

Skræddersyet dagsforløb omkring FN’s 17 verdensmål og en bæredygtig virksomhedskultur.
 
Pakken inkl.
Forbedrende møder med virksomhed.
Udvikling af dagsprogram, herunder diverse aktiviteter der understøtter læring om emnet. 
Afvikling af dagsarrangement inkl. to erfarne bæredygtighedsfacilitatorer. 
Afvikling af aktiviteter inkl. outdoor personale
 
Pris fra kr. 75.000 ekskl. moms
 
Introduktionsforedrag omkring de 17 verdensmål og bæredygtig virksomhedskultur.
Indslag i allerede eksisterende konferenceforløb. Prisen er inkl. forberedende møde med 
virksomheden.
 
Pris fra kr. 25.000 ekskl. moms

Vi kan facilitere seminarindhold* særligt omkring bæredygtig virksomhedskultur, igennem vores 
bæredygtighedseksperter samt spændende foredragsholdere.

Kontakt: Kim Due Jensen, kim@duehos.com, tel: 2815 7789 



Program og priseksempel, tilvalg:
Den sociale dimension - den store genforeningsfest.

Faglighed og oplevelser er den rigtige kombination virksomhedens forretningsmål og kultur skal 
holdes på sporet. Store oplevelser og personlig udvikling i firmaets navn skaber sammenhold og 
motiverer til at nå virksomhedens målsætninger.

Det er muligt at, forlænge Outdoorkonferencen med en middag, festaften og overnatning i Glamping 
tipitelte. Teltene leveres med strøm, belysning, senge, dyner, puder, tæpper samt stole. Vi har også et 
billigere set-up med Tunneltelte, hvor sovepose og liggeunderlag skal medbringes. Der er også 
bade- og toiletfaciliteter. Vi planlægger musik, underholdning, forplejning i tæt dialog.

Priseksempel baseret på 90 personer.
Vi omdanner konference- og forplejningsteltene til middagsvenue, barlounge, fest og underhold- 
nings telte, efter endt konfernecedag. Imens tjekker gæster ind i deres Glamping tipi telte, bader 
og gør sig klar til middag, hygge i lounge / teltet.

Pakken er inkl.
Fest grill middag med vine / fadøl
Bar Lounge med cocktail muligheder
Lyd, lys, tekniker, Live musik og DJ
Glamping telte baseret på 4 personer pr telt.
Bad- og toiletvogne* (der kan være ekstra tilslutningsomkostninger afhængig af venue)
 
Pris eksempel for 90 personer, kr. 195.000 ekskl. moms
Drikkevarer efter konsum og nærmere aftale.

Kontakt: Kim Due Jensen, kim@duehos.com, tel: 2815 7789 
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*Tankerne bag
Der er mange, der allerede faciliterer bæredygtigheds-forløb også ift. FN’s verdensmål (Sustainable 
Development Goals, SDG) og der er mange, der kan lave virksomhedsevents i utraditionelle rammer 
med fokus på socialt samvær og organisationsudvikling.

Men vi kombinerer det bedste af disse verdener, og tilbyder et workshop/seminar-koncept for 
virksomheder med verdensmålene i fokus og med stor vægt på en bæredygtig fysisk ramme og 
aktivering undervejs. Forløbene skræddersyes hver gang til kundens behov, men indenfor en fast 
konceptuel ramme.

På samme måde, som man ift. bæredygtighed ofte operere med den tre-dobbelt bundlinjer (mil- 
jømæssig, forretningsmæssig/økonomisk og social bundlinje), sætter vores forløb de tre elementer 
i fokus på den måder, at vi indholdsmæssigt adresserer to issues: Hvordan skal I arbejde med 
bæredygtighedsprincipper? Og hvad betyder det for jeres forretnings-strategier? Vi gør det på en 
form, der ryster jeres gruppe sammen socialt omkring oplevelser og små opgaver/øvelser.

Vi konstruerer således et forløb, hvor man “kan mærke” bæredygtigheden og tage kollektivt bestik af 
en virksomheds kurs mod 2030 og SDG’ernes opfyldelse. Og selvom man måske har valgt at være i 
en utraditionel ramme, er høj kvalitet og et grundlæggende højt komfort-niveau en forudsætning. 


