
KONFERENS OCH MÖTEN



Gör någonting annorlunda för konferensen och boka den mest tekniskt avancerade och 
coola upplevelse du varit med om. Domen är huvudattraktionen på Visualiseringscenter C.
Här visas 2D- och 3D-föreställningar samt interaktiva shower. Vi har ett brett utbud som 
passar alla målgrupper.

Inne i domen finns 99 sittplatser samt 3 rullstolsplatser. Du sitter i bekväma stolar som 
sluttar nedåt likt en biosalong. Du är helt omsluten av bild och ljud i 360° vilket är en 
fantastisk upplevelse. Med 6 stycken laserprojektorer sammanfogas bilden som täcker 
hela kupolen och skapar en magisk upplösning i 8K. Den sjunde projektorn användas 
för din företagspresentation. 3D-effekten uppnås med stereoglasögon.

SVERIGES COOLASTE 
KONFERENSMILJÖ



PRIVAT VISNING I DOMEN
Domen är huvudattraktionen på Visualiseringscenter C. Här visas både 
film och interaktiva föreställningar. I OpenSpace 3D får du följa med på 
en resa ut i rymden och universum och i Osynliga mysterier hamnar du 
öga mot öga med en lus, lite läskigt faktiskt! Ta en paus och få en 
upplevelse utöver det vanliga.

VIRTUAL REALITY
Ta chansen att få uppleva och testa virtual reality, VR! Kliv in i en 
3D-värld som du trodde inte fanns. Tävla mot kollegorna i en virtuell 
8-kamp, tävla i Pictionary, spring från zombies, gå på plankan eller måla 
i 3D.

GUIDAD VISNING
Gör ett avbrott och få en introduktion till visualiseringsbegreppet med 
fokus på forskningen som bedrivs på centret. Rör t.ex. vid en riktig 
hjärna och se hur den arbetar! Se vad som händer när man lyssnar 
på musik? Se hur visualisering används för att undersöka både levande 
och döda, helt utan fysiska ingrepp. Samma data som forskarna 
använder också du som besökare.

BOKA EN FORSKARE
Intresserad av ett visst ämne vi tar upp i våra utställningar? Boka en 
forskare inför din konferens och lyft upplevelsen lite extra med en 
guidad visning, Rymdshow i domen eller ett föredrag.

SÄTT GULDKANT PÅ 
KONFERENSEN



KONFERENSLOKALER

ECKERBERG
(15 personer)

Traditionell oval konferenssittning med avancerad 
konferensutrustning. Stor projektionsyta driven 
av en ljusstark och högupplöst projektor, digital 
ljudanläggning, HD-videokonferens, 
dokumentkamera och whiteboard.

VR-ARENAN
(25 personer)

Biosalongsittning med 15m2 stor 
projektionsyta, bakprojektion 

med tre projektorer och 
digital ljudanläggning.



DOMEN
(99 personer)

Domen är huvudattraktionen på centret. Lokalen 
är lämplig för t.ex. filmvisning, sammankomster, 
presentationer, kick-offs. Domens filmduk är 
kupolformad och du blir helt omsluten av bild 
och ljud i 360° vilket är en fantastisk upplevelse.

Mer information kring teknik, presentationsmö-
jligheter, filmvisning och förslag på upplägg lämnas 
vid förfrågan.

PRE-SHOW
(100 personer)

Pre-Show ligger i direkt anslutning till 
Domen och passar utmärkt till mingel, 
presentationer, fika, minimässor etc. 
Lokalen ingår vid bokning av Domen.

På entréplan ligger vår KRAV-certifierade 
Restaurang & Café C som vid större 
mingelevent och middagar förvandlas till 
ett spännande event och mingelmiljö. 

RESTAURANG & CAFE C
(200 personer)



Med våra olika konferenspaket och erbjudanden vill vi göra det enkelt för dig att fatta beslutet 
och boka mötet hos oss. Utöver våra klassiska möteslokaler erbjuder vi mötesrum som är utöver 
det vanliga. Hitta den alternativa arenan för ditt möte som hjälper er att brainstorma, bryta 
barriärer och skapa nya tankemönster. Centrets lokaler passar för mingel och samlingar, 
föredrag och presentationer, filmvisningar, teambuilding och utbildningar.

KONFERENSPAKET

Med heldagskonferenen får ni gott om tid 
tillsammans att skapa fokus på flera 
delområden och samtidigt kunna utnytja 
våra lokalers möjligheter för ett kreativt och 
givande möte. Utöver konferenslokal kl 8-17 
ingår även förmiddagsfika, lunch och 
eftermiddagsfika. 

HELDAGSPAKET

Här väljer ni en förmiddags- eller eftermid-
dagskonferens istället för en heldagskonfe-
rens. Utöver konferenslokal ingår även för- 
eller eftermiddagsfika och lunch.

HALVDAGSPAKET

Lunch till lunchpaketet är ett effektivt 
mötessätt för att få två stycken kortare 
innehållsrika och välplanerade konferensdagar. 
Börja konferensen dag ett med en 
aptitretande lunch för att sedan starta upp 
en givande konferens.  

LUNCH TILL LUNCHPAKET



RESTAURANG  BOKNING
På entréplan ligger den KRAV-certifierade 
Restaurang & Café C. Vi serverar både kaffe, 
lunch och mingelmat till era konferenser och 
möten.

bokning@visualiseringscenter.se
011-15 63 30 (mån-fre 9-12)

Kungsgatan 54, Norrköping 
www.visualiseringscenter.se 
facebook.com/visualiseringscenter

Visualiseringscenter C har ingen egen 
parkering. Vi hänvisar våra besökare till 
närliggande gator och City-p. 
En handikapparkering finns tillgänglig på 
Kopparhammarens innergård som nås via 
Norra Grytsgatan med riktning från 
Kungsgatan. 

PARKERING



Du hittar oss utmed Strömmen i 
industrilandskapet.

Visualiseringscenter
Kungsgatan 56
60233 Norrköping
011-15 63 00


