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• Mere end 200 arrangementer årligt (fra 30 til 2000 deltagere) 

• Stor stigning gennem de senere år 

• Fagligt fokus – fra forsker til forsker 

• Faglighed, profilering af AU og Aarhus går hånd i hånd 

KONFERENCER PÅ AARHUS UNIVERSITET 
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Aarhus som by 

Danmark 

Faglig udveksling 

Samarbejde 

Tiltrække 
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   HVORDAN FÅR VI TANDHJULENE TIL AT SNURRE ? 

• Konferencer udspringer af forskningsmiljøerne – planlægger og gennemfører selv 

• Ressource-center for alle, der arrangerer konferencer og andre arrangementer: 

• Rådgivningsmøder 

• Konferencevarer, udlån 

• Indkøbsaftaler, leverandørkontakt, særlige fælles aftaler 

• Samarbejde med VisitAarhus og aktørerne i byen 

• Forhold ved ministerbesøg og royale besøg 
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   RÅDGIVNINGSMØDE - SPARRING ELLER A-Z 

o Budget (økonomi, moms, sponsorer) 

o Lokation/venue og antal lokaler (break out) 

o Antal dage/deltagere, prisniveau, hoteller og tilmelding (brug af konferencebureau) 

o Socialt program, middag og evt. reception 

o Markedsføring, sociale medier, invitationer, grafiske materialer 

o Forplejning 

o AV/IT og konferencewebsite (abstracts), streaming/video/foto, tolkning 

o Logistik/praktik: Studentermedhjælpere, transport, garderobe(mærker), skiltning, 
brandregler, rengøring, AU merchandise og lån af konferenceudstyr m.v. 

o Andet ….. 
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   HJÆLP AT HENTE PÅ VORES WEBSITE 

Møderne kan suppleres med brug af vores konferencesite  
http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/konferencer-og-arrangementer/  
 
Tjekliste A-Z (=> søgbar håndbog) 

o Nyheder (f.eks. om brug af mobilepay, hjertestartere, trådløst gæste-netværk, brug af #) 

o Bestilling af gratis konferencevarer (ved deltagelse af eksterne deltagere) samt 
udlånsvarer (skilte, roll ups, postervægge m.v.) 

o NB! Information om rabataftaler med ARoS, Musikhuset og Sandbjerg ift. Lokaler  
samt gratis adgangsvouchers til ARoS til jeres gæster 

o På vej: Mere information om brug af Moesgaard, aftale med Den Gamle By, ….. 

o ERFA-gruppe/netværk  
 

 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/konferencer-og-arrangementer/
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   STØRRE ERHVERVSTURISMEFOKUS 

 

o Det handler om at skabe sammenhæng og give gæsten den fulde oplevelse – og evt. en 
ny og helt særlig oplevelse, der sætter os på landkortet til næste gang 

o Tænke sin gæst 24-7, også når denne ikke er på AU 

o Større sense-of-place - og (endnu) et incitament til at komme igen på AU/til Aarhus 



AARHUS  
UNIVERSITET AU 
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