
FAQ ”mødelokaler” 

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om møde- og konferencelokalerne i Syddanske 

Forskerparker. 

På vores website kan du også finde yderligere information om mødepakker og priser. Vi hjælper dig 

også gerne med at finde vej til vores 2 afdelinger i Odense, Forskerparken og Videnbyen. 

Hvis ikke du finder svar på dine spørgsmål her, så kontakt os endelig.  

• Hvad koster jeres møde- og konferencelokaler? 

Svar: Du betaler ikke for leje af lokale, men derimod en fast pris pr. deltager, inklusiv forplejning, 

AV-udstyr og lokale. Prisen pr. person afhænger af om det er et heldags- eller halvdagsmøde, eller 

om du blot skal holde et foredrag. Desuden vil der være et tillæg til prisen, hvis mødet ligger efter 

kl. 16. Se mere under vores mødepakker. 

 

• Hvilken forplejning tilbyder I? 

Svar: Hvad enten du planlægger et mindre intimt møde eller en stor konference, kan du se frem til 

fantastisk forplejning fra vores café. Vi tilbyder en række mødepakker med sunde, friske og lokale 

råvarer. Pakkerne indeholder vand, frisk frugt, kaffe samt te og morgen/frokostbuffet. Derudover 

lækkert hjemmebag.  

 

• Hvordan finder jeg vej til Syddanske Forskerparker? 

Svar: Vi har to afdelinger i Odense, der ligger med blot 1,2 km afstand fra hinanden. Forskerparkens 

adresse er Forskerparken 10, 5230 Odense M. Videnbyens adresse er Cortex Park 26, 5230 Odense 

M. Vi har 500 gratis parkeringspladser lige ved døren. Vil du hellere med offentlig transport, går der 

busser til begge afdelinger, og letbanen har stoppested lige uden for Videnbyen.  

 

Find vej til Forskerparken >> 

Find vej til Videnbyen >> 

 

• Hvor mange møde- og konferencelokaler har I? 

Svar: Vores to afdelinger i Odense kan rumme alt fra små intime møder til netværksmøder og 

konferencer med op til 350 deltagere. Vi har 9 mødelokaler og 3 konferencelokaler af forskellig 

størrelse. Alle er indrettet moderne og lyst med professionelt AV-udstyr. 

 

• Kan jeg tilslutte min egen computer? 

Svar: Ja, der er projektor eller TV i alle vores møde- og konferencelokaler. Du kan let tilslutte din 

egen computer. Der er både indgang for VGA- og HDMI-stik i lokalerne. 

 

• Er der trådløst internet i lokalerne? 

Svar: Ja, der er gratis trådløst internet i alle vores lokaler samt fællesarealer. I mødelokalerne finder 

du en guide til brugen heraf.  

 

 

https://syddanskeforskerparker.dk/moede-og-konferencelokaler-i-odense/
https://www.google.dk/maps/place/Forskerparken,+5230+Odense/@55.3698716,10.4103412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d205d543c4453:0xce5bf4bc7ba3250f!8m2!3d55.3698716!4d10.4125299
https://www.google.dk/maps/place/Videnbyen/@55.3741377,10.4270151,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d204600ea9d8f:0xffc773cc90b3b7ba!8m2!3d55.3741712!4d10.4292896
https://syddanskeforskerparker.dk/moede-og-konferencelokaler-i-odense/
https://syddanskeforskerparker.dk/moede-og-konferencelokaler-i-odense/
https://www.google.dk/maps/place/Forskerparken,+5230+Odense/@55.3698716,10.4103412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d205d543c4453:0xce5bf4bc7ba3250f!8m2!3d55.3698716!4d10.4125299
https://www.google.dk/maps/place/Forskerparken,+5230+Odense/@55.3698716,10.4103412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d205d543c4453:0xce5bf4bc7ba3250f!8m2!3d55.3698716!4d10.4125299
https://www.google.dk/maps/place/Videnbyen/@55.3741377,10.4270151,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d204600ea9d8f:0xffc773cc90b3b7ba!8m2!3d55.3741377!4d10.4292038
https://www.google.dk/maps/place/Videnbyen/@55.3741377,10.4270151,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d204600ea9d8f:0xffc773cc90b3b7ba!8m2!3d55.3741377!4d10.4292038
https://syddanskeforskerparker.dk/moedelokaler-i-odense-og-kolding/
https://syddanskeforskerparker.dk/konferencelokaler-i-odense-og-kolding/


• Kan I hjælpe mig med at få min computer til at vise skærmen på jeres udstyr? 
Svar: Vores koordinator står til rådighed for dig og hjælper gerne med at få teknikken til at virke, 

hvis du har problemer. Du skal blot henvende dig i receptionen. 

 

• Kan jeg få ændret bordopstillingen i lokalet? 

Svar: Selvfølgelig kan du det. Du skal blot give din kontaktperson besked, når du booker dit møde. 

Og det koster ikke ekstra ���� 

 

• Har I mikrofoner i lokalerne? 

Svar: Ja, I konferencelokalerne har vi både headset og håndholdt mikrofon til talerne.  

 

• Hvilke tiltag har I gjort grundet COVID-19? 

Svar: Ud over den daglige rengøring har vi iværksat ekstra rengøring i både møde- og 

konferencelokaler samt fællesarealer. Det betyder, at rengøringspersonalet dagligt aftørrer 

kontaktpunkter som dørhåndtag, stole, kabler, fjernbetjeninger, betjeningskontakter, gelændere 

mm. Desuden er opstillet håndsprit i forbindelse med toiletter og ved alle indgangspartier, ligesom 

der er placeret håndsprit ved alle mødelokaler. 


