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Kynningarblað Ráðstefnuhúsnæði, veislusalir,
óhefðbundin rými, vörusýningar, gisting, skoðunarferðir,
ræðuhöld og góð ráð.
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FUNDIR OG VEISLUR Í KRAFTMIKLU UMHVERFI OG SPENNANDI MATARUPPLIFUN

Reynslumikið starfsfólk sér um að uppfylla tæknilegar þarfir og ráðleggja um atriði er varða
skipulagninu og framkvæmd viðburða og funda. Öflugt veitingateymi LAVA undir stjórn
Viktors Arnars landsliðskokks býður spennandi matarupplifun.
www.bluelagoon.is

Nánari upplýsingar í síma 420 8800 eða í netfanginu sales@ bluelagoon.is
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Byggjum á reynslu

AÐ HALDA RÆÐU
Mörgum þykir kvíðvænlegt að stíga í ræðustól. Með góðum undirbúningi
er hægt að minnka kvíðann. Hér eru nokkur góð ráð.
Þekktu umræðuefnið fram og til baka. Vissulega getur verið gott að styðja
sig við punkta en fáar ræður eru jafn leiðinlegar og þær sem lesnar eru
beint upp af blaði. Talaðu frjálslega út
frá punktunum, náðu augnsambandi
við fólkið í salnum.
Talaðu skýrt og greinilega til að allir
heyri hvað þú ert að segja.
Sjálfstyrkjandi tal getur hjálpað. Segðu
sjálfum þér að þú sért hæfileikaríkur
og góður ræðumaður.
Æfðu ræðuna aftur og aftur, bæði upphátt og í hljóði. Gott er að nýta
spegilinn heima, þannig er líka hægt að æfa svipbrigðin.
Lærðu af þeim bestu. Skoðaðu til dæmis á YouTube meistara í ræðumennsku, hvernig þeir bera sig að, hvernig þeir bera fram orðin, nýta
hendur og augnsamband. Hví finna upp hjólið þegar þú getur lært af
öðrum?
Veldu réttan fatnað. Bæði sem hæfir tilefninu en einnig fatnað sem er
þægilegur og þrengir hvergi að. Þannig líður þér best.
Kynntu þér aðstæður. Gott er að skoða herbergið eða salinn áður en
ræðan er haldin. Manni líður betur í aðstæðum sem maður þekkir. Athugaðu hvaða hjálpartæki eru til staðar. Getur þú notað power point
skjölin sem þú hafðir útbúið? Verður hljóðnemi á staðnum? Og annað slíkt.
Farðu snemma að sofa kvöldið fyrir viðburðinn. Ekki gleyma að anda.

Iceland Travel Ráðstefnur skipuleggur ráðstefnur, fundi og aðra viðburði fyrir innlenda
jafnt sem erlenda aðila. Þaulvant starfsfólk tekur vel á móti viðskiptavinum.
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celand Travel er ferðaþjónustufyrirtæki í eigu Icelandair
Group. Innan fyrirtækisins
starfar deildin Iceland Travel Ráðstefnur sem skipuleggur ráðstefnur, fundi og aðra viðburði fyrir innlenda og erlenda aðila. Helga Lára
Guðmundsdóttir verður fyrir svörum.
„Við bókum alla aðstöðu, gistirými og ráðstefnuhúsnæði, höfum
umsjón með flugi og skoðunarferðum, veitingum og skemmtunum, sjáum um öll upplýsingaog kynningargögn, setjum upp
heimasíðu, skráningu þátttakenda og skipuleggjum vörusýningar í tengslum við viðburðina.
Ennfremur gerum við kostnaðarog fjárhagsáætlanir svo eitthvað sé
nefnt. Sem sagt allt sem viðkemur
skipulagi viðburðar,“ upplýsir hún
og brosir.
Að sögn Helgu Láru liggur oft
gríðarleg vinna að baki hverju
verkefni, sérstaklega þegar um
stærri ráðstefnur og fundi er að
ræða. „Deildin sem slík er tólf ára
í núverandi mynd en ræturnar ná

Þaulvant starfsfólk tekur vel á móti viðskiptavinum.

mun lengra aftur. Deildarstjóri sér
um daglegan rekstur og svo bera
verkefnastjórar ábyrgð á hverju
verkefni. Þetta eru einstaklingar með mismunandi bakgrunn,
menntun og reynslu sem nýtist vel
í þeim fjölbreyttu verkefnum sem
í hús koma.

Á h e i m a s í ð u n n i w w w.
conferences.is er hægt að nálgast frekari upplýsingar um þjónustu okkar.
Einnig er velkomið að hafa
samband við okkur í síma 585
4300. Ykkar árangur er okkar
markmið!“

Séð yfir ráðstefnusal MACRO. Stemningin minnir meira á sal í óperuhúsi en stað þar sem fólk ræður ráðum sínum.

Láttu okkur sjá
um skipulagið
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Ráðstefnusalur í
rósrauðum bjarma
Í nýbyggingu Nýlistasafnsins í Róm, MACRO, hefur franski arkitektinn Odile Decq
hannað ráðstefnusal sem ekki fylgir hefðbundum viðmiðum slíkra húsakynna.
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ýlistasafnið í Róm, MACRO, opnaði viðbyggingu sem hönnuð er af franska arkitektinum
Odile Decq í desember 2010. Meðal þess sem
Decq bætti við safnið er ráðstefnusalur sem engan
veginn er hægt að kalla hefðbundinn.
MACRO er til húsa í gömlu brugghúsi Peroni-verksmiðjanna og var upphaflega opnað árið 2002. Fljótlega varð ljóst að safnið þyrfti meira rými og 2004 var

Odile Decq ráðin til að hanna nýbyggingu við safnið.
Decq er þekkt fyrir nýstárlegan arkitektúr og nýbygging MACRO er svo sannarlega frábrugðin því sem fólk
á að venjast í listasöfnum.
Ráðstefnusalurinn er allur í rauðum litatónum og
minnir meira á sal í óperuhúsi eða stofur nítjándu
aldar hispursmeyja í Parísarborg en hefðbundið ráðstefnuhúsnæði eins og myndin ber með sér.

icelandtravel.is
conferences@icelandtravel.is

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmaður auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrison s. 512 5432 sverrirb@365.is
512 5465. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Alrýmið á jarðhæð er bæði hugsað fyrir hótelgesti og þá sem sækja alls kyns fundi og viðburði sem verður hægt að halda á hótelinu.

Óhefðbundin fundaraðstaða í
heimilislegu umhverfi við höfnina
Icelandair Hótel Reykjavík Marina opnar að Mýrargötu þann 19. apríl. Þar verður boðið upp á aðstöðu fyrir fundi og aðra viðburði í skemmtilegu
umhverfi við höfnina. Gestum hótelsins gefst um leið kostur á að upplifa það sem er að gerast í borginni hverju sinni.
Icelandair hótelin eru leiðandi keðja
gæðahótela með átta hótel í heilsársrekstri
um allt land. Auk þess rekur félagið Hilton
Reykjavík Nordica og Edduhótelin sem er
sumarkeðja tólf hótela á landsbyggðinni.
Nýjasta rósin í hnappagat Icelandair hótelanna er Icelandair Hótel Reykjavík Marina sem opnar að Mýrargötu 2-8 19. apríl
en árið 2010 voru gagngerar endurbætur
gerðar á systurhótelinu, hinu sögufræga
Hótel Loftleiðum, sem opnaði með breyttum áherslum og nýju nafni: Icelandair
Hótel Reykjavík Natura. Nöfn nýju hótelanna hafa skírskotun til þess hvar þau eru
staðsett en Reykjavík Natura vísar í nálægð við Öskjuhlíðina og Nauthólsvík og
Reykjavík Marina til nálægðar við höfnina.
„Icelandair hótelin annars vegar og
Hilton Reykjavík Nordica hins vegar eru
nú þegar þekkt fyrir framúrskarandi ráðstefnu- og fundaraðstöðu en þau hafa
einnig verið leigð undir árshátíðir og
alls kyns skemmtanir. Hilton Reykjavík
Nordica hefur um langt skeið verið flaggskipið þegar kemur að fundarsölum í
Reykjavík en þar eru ellefu fundarsalir af
ýmsum stærðum og gerðum. Eftir breytingarnar á Icelandair Hótel Reykjavík
Natura hefur framboð af framúrskarandi
fundaraðstöðu aukist enn frekar og hefur
því verið gríðarlega vel tekið,“ segir Hildur
Ómarsdóttir sölu- og markaðsstjóri Icelandair hótelanna. „Hér er eitthvað um
að vera á hverjum degi utan hefðbundins
hótelreksturs. Nú stendur yfir alþjóðlegt
bridsmót svo dæmi séu nefnd en auk þess
eru hér haldnar ráðstefnur, fundir og alls

Icelandair hótelin
annars vegar og Hilton
Reykjavík Nordica hins vegar
eru nú þegar þekkt fyrir
framúrskarandi ráðstefnu- og
fundaraðstöðu.“
kyns veislur. Þá er mikið um erfidrykkjur
sem ég tel meðal annars vera vegna góðs
aðgengis, nægra bílastæða og framúrskarandi þjónustu.”
Á Icelandair Hótel Reykjavík Marina
verður sömuleiðis boðið upp á fundaraðstöðu en þó með nokkuð öðru sniði en
þekkist. „Þarna verður frábær vettvangur
til að halda óhefðbundna fundi og samkundur í skemmtilegu umhverfi. Tengt alrýminu á jarðhæð stendur til að opna Kaffi
Slipp þar sem morgunverður verður framreiddur fyrri hluta dags. Um hádegisbil og
fram eftir degi verður honum svo breytt í
fundarsal með heimilislegum brag. Á jarðhæðinni verður sömuleiðis Slipp Bíó sem
er tuttugu manna bíósalur þar sem verður
hægt að halda fundi, kynningar og hvers
kyns sýningar. Þarna verða svo gestamóttaka og setuaðstaða en hugmyndin er að
bjóða einstaklingum og fyrirtækjum að
halda alls kyns viðburði í þessu rými. Um
leið gefst gestum hótelsins kostur á að upplifa það sem er að gerast í borginni hverju
sinni. Þarna gefst tækifæri til að samgleðjast með Íslendingum eða „to mingle with
the locals“.“

„Þarna verður frábær vettvangur til að halda óhefðbundna fundi og samkundur í skemmtilegu umhverfi við
MYND/PJETUR
höfnina,“ segir sölu- og markaðsstjórinn Hildur Ómarsdóttir.
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Þeir sem hafa leigt salina
bóka þá hjá okkur aftur

Á CENTERHOTEL PLAZA

CenterHotels er fjölskyldurekin hótelkeðja sem samanstendur af fimm fyrsta flokks hótelum í miðborg Reykjavíkur. Stærst
er CenterHotel Plaza við Aðalstræti. Þar er nýleg fundar- og veisluaðstaða í gamla prentsal Morgunblaðsins í Aðalstræti 6,
sem nú er hluti af CenterHotel Plaza. Salurinn nýtur mikilla vinsælda meðal fyrirtækja í miðbænum og hópa utan af landi.

O

kkar sérstaða felst meðal
annars í að vera með
fyrsta flokks fundarsali
í hjarta borgarinnar,“ segir Eva
Jósteinsdóttir, framkvæmdastjóri rekstarsviðs CenterHotels,
um fundar- og veislusalina í
Center Hotel Plaza við Aðalstræti. Þar getur hún tekið á
móti allt að 200 manns í kokteilpartí og 120-130 manns í
sæti. „Þetta getur verið einn stór
salur eða þrír minni, eftir því
sem hentar, því við getum skipt
stóra salnum upp. Við höfum
fengið mjög jákvæð viðbrögð
við þessari aðstöðu frá því við
opnuðum hana. Þeir sem hafa
leigt salina bóka þá gjarnan hjá
okkur aftur.“
CenterHotel i n f i m m er u
Plaza, Þingholt, Skjaldbreið,
Klöpp og Arnarhvoll. Eva segir
um minni fundarsali að ræða,
bæði á Klöpp og Þingholti, og
auk þess skemmtilegan morgunverðarsal sem nýtist sem fundarsalur hálfan daginn á Skjaldbreið, Laugavegi 16. Telur hún
ráðstefnufólk njóta þess að vera
í miðbænum og geta skroppið út

á strætið í fundarhléum? „Já, og
það er mjög þægilegt fyrir fyrirtæki og stofnanir sem eru hér
miðsvæðis, eins og til að mynda
ráðuneytin, að halda fundi hér
og geta stokkið svo að segja úr
næsta húsi. Að sama skapi er
það hentugt fyrir hópa utan af
landi sem koma í höfuðstaðinn,
kannski með árshátíðir sínar
eða stefnumótunarfundi, að
geta fengið gistingu og fundareða veisluaðstöðu undir sama
þaki. Þegar fundurinn er búinn
er svo þægilegt að þurfa ekkert að panta rútu því þá er allt
innan seilingar, bæði veitingar
og gisting.“
Spurð hvort panta þurfi salina með löng um f y rir vara
svarar Eva: „Það er mjög misjafnt. Sumar dagsetningar eru
þéttbókaðri en aðrar, til dæmis
fermingarveisludagar. Fundarsalirnir okkar hafa verið vinsælir, það segir sína sögu því orðsporið er bestu meðmælin.“

Oft skapast skemmtileg stemning
í Plaza lobbýinu þar sem gestir og
gangandi geta tyllt sér niður.

Fundauppsetning á 1/3 úr Plaza
salnum, hægt er að panta 1/3, 2/3 eða
allan salinn í einu.

Eitt af nýju herbergjunum á Plaza í
gömlu „Moggahöllinni“ með útsýni
yfir Ingólfstorg.

Eva Jósteinsdóttir í hinum glæstu
salarkynnum CenterHotel Plaza við Aðalstræti í Reykjavík.

Salurinn opnast út í huggulegan garð,
Eldgjá, þar sem eldlistaverk eftir Pál á
Húsafelli fá að njóta sín.
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RÁÐSTEFNU- OG
VEISLUAÐSTAÐA
Salir CenterHotels henta vel fyrir fjölbreytta
viðburði hvort sem um er að ræða litla fundi,
stórar ráðstefnur, fermingarveislur, brúðkaup,
árshátíðir eða önnur einkasamkvæmi.
Gamli prentsalur Morgunblaðsins í Aðalstræti 6
er nú orðinn bjartur og stílhreinn fundarsalur
á CenterHotel Plaza.

SKANNAÐU KÓÐANN

www.centerhotels.is/fundir

Ráðstefnudeild | S. 595 8585 | fundir@centerhotels.is | www.centerhotels.is

