
CONFERENCE

VÆRDIFULDE MØDER
– MED UDSIGT TIL LILLEBÆLT

Sammen designer vi dit næste udbytterige møde. Vore mødedesignere er 
eksperter og arbejder bl.a. udfra det danske mødekoncept ”Meetovation”. 

MØDER 
MED STØRRE

UDBYTTE
- midt i Danmark



Inspirerende omgivelser og 
udsigten er din ekstra bonus 

Beliggenhed betyder mere, når det drejer sig om at afholde 
møder og konferencer: For at give den nødvendige ro til at 
sikre, at fokus er på plads. For at gøre det let at mødes. Og 
sidst, men ikke mindst, omgivelser der medvirker til motiva-
tion og inspiration.

Trinity er let at komme  til - og fra.
Centralt placeret lige midt i Danmark, uanset om du kommer 
fra København eller Skagen. Motorvejen er kun en kilometer 
herfra, men alligevel lysår væk, for når først du er kørt fra 
motorvejen og kører den sidste bid, falder hjerterytmen, og 
når du står foran indgangen, falder roen på. 

Trinity ligger i et af Danmarks smukkeste naturområder, 
med direkte adgang til skønne stier og naturoplevelser. 

Der er endnu en fantastisk kvalitet ved Trinity, som vi ikke 
selv kan tage hele æren for: Fra mange af vores lokaler har 
du direkte udsigt til Lillebælt og Den Gamle Lillebæltsbro . 

Og når du tænker lidt over det, så er det ikke den dårligste 
kombination, når man skal holde et møde eller konference, 
vel?

Vi glæder os til at byde jer velkommen
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Dit næste møde 
skræddersyr vi sammen 

Et møde eller en konference er en stor investering, og vi ved, 
at udbyttet er afgørende. Du har et unikt mødeformål – det 
kræver de helt rigtige rammer. 

Vores mødedesignere lytter, sparrer og rådgiver jer gerne. Og 
sammen designer vi jeres arrangement, så jeres mødeformål 
opnås. Vi tager gerne medejerskab for, at I får større udbytte 
og oplever høj ROI (return on investment). 

Vi er blandt branchens mest erfarne og first-movere indenfor 
det danske innovative mødekoncept Meetovation. Det handler 
om at optimere udbyttet af arrangementet i form af ny læring 
og viden, det sker bl.a.  ved at arbejde med:

 • Aktiv deltager involvering

 • Optimale fysiske rammer 

 • Lokal inspiration

 • Gastronomi og bæredygtighed

 • Medejerskab fra vores side til optimalt udbytte

Aktiv involvering

Al forskning viser, at det er utroligt vigtigt for vores lærings-
proces, at vi bliver involveret. Efter 20-30 min. envejskom-
munikation kan den enkelte deltager ikke rumme mere.

Derfor er vores mødedesignere eksperter på aktiv invol-
vering, og de har en værktøjskasse fyldt med spændende 
muligheder, der tilpasses dit formål:

 • Digital mødeinvolvering

 • Inspiration til refleksionsøvelser og walk & talks

 • Energizer og Ice Breaker, som vi gerne faciliterer

 •  Unikke pauser – design f.eks. sammen med vores konditor 
jeres helt egen, lækre kage eller ta’ på tur til Lillebælt med 
vores trækvogn, fyldt med lækkerier

 •  ”Trinity Tools” – effektive og sjove redskaber til at styrke 
kommunikation og samarbejde

 •  Ice Breaker spillet – spørgsmål om emner som de fleste 
kender, og som er en afslappende, sjov måde at lære dine 
deltagere og dig selv bedre at kende

VI GRIBER 
DINE BOLDE

og sammen designer vi
dit næste udbytterige 

møde.
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De optimale rammer,
innovative eller traditionelle

Vi har lokalet, uanset hvad der er bedst til dit møde- plus 
nogle spændende lokaler, som du slet ikke kan forestille dig! 
Sammen med vores mødedesignere beslutter du, om dine 
deltagere er bedst tjent med et traditionelt lokale eller noget 
mere kreativt og inspirerende.

Vi skræddersyr indretningen, alt fra bordopstilling til teknisk 
udstyr og kreative hjælpemidler, præcis som du ønsker det. 
Og vi tager altid hensyn til, hvem deltagerne er, når vi rådgi-
ver dig.

Vores fællesarealer, Hall’en, store mødelokaler m.v. er sær-
deles velegnede til udstillinger, messer og præsentationer af 
enhver art.

Lokal inspiration 
og aktiviteter

Vi har en bred vifte af spændende aktiviteter og muligheder. 
Sammen med vore mødedesignere beslutter I, hvad der 
giver særlig god mening og værdi for jer.

Vi har alt fra guidede vandreture i det smukke naturområde 
ved Lillebælt til Bridgewalking, en gåtur på toppen af Den 
Gamle Lillebæltsbro. Eller hvad med et besøg hos den lokale 
vinbonde?

FLERE SPÆNDENDE AKTIVITETER: 

 •  Whalewatching med lokal skipper – vidste du, at der er 
mere end 3.000 marsvin i Lillebælt? 

  • Guidede cykelture & MTB-ture i området 

 •  GPS action – samarbejde, kommunikation, opgaver i 
området og masser af frisk luft

 • Bueskydning – i ægte Robin Hood stil med instruktør 

 • Segway – sjov, action og konkurrencer 

 •  Ud med waders med den dygtige naturformidler og hav-
biolog Søren Larsen

 •  Kajaktur med instruktør 

 •  Matchracing på Lillebælt – værdiskabende sejlads 

04//08

CONFERENCE



Glade kokke, med gode 
råvarer, laver bedre mad!

Koncentration, inspiration og innovation kræver energi. 
Derfor er gastronomien altid i centrum på Trinity. Vores 
kulinariske koncepter er skræddersyet både til arbejde og 
fornøjelse.

Vi serverer mad, der sikrer maksimal koncentration og 
oplagthed hos dine mødedeltagere, fordi den er rig på kost-
fibre og fattig på fedt, salt og sukker. Om aftenen, når I skal 
slappe af efter en udbytterig dag, serverer vi lækker gastro-
nomi med uovertrufne smagsoplevelser. 

Restaurant Lillebælt med skøn udsigt over vandet er aner-
kendt som en af de bedste i området. Vores kokke sætter en 
ære i at kombinere det bedste fra fagets stolte traditioner 
med det nye nordiske køkken. Efter en god middag kan I 
nyde en kop kaffe eller en drink i vores hyggelige Café Ger-
hard & Bar.

Ønsker I en helt unik og festlig afslutning, så den sociale 
dimension bliver prikken over i’et? Så kan vi anbefale en te-
mafest, f.eks. Casino Royale i ren James Bond stil, italiensk 
tema, 1001 nat - orientalsk tema ned til mindste detalje 
eller Hollywood i bedste Oscar-stil med rød løber, blitzlys, 
kandelabre og cocktails. Alternativt designer vi jeres helt 
eget skræddersyede tema.

Store tanker kræver 
store drømme

En overnatning på Trinity fuldender jeres arrangement. 
Glem ikke den sociale dimension. Med en overnatning og 
socialt samvær, får de store tanker og visioner tid til at 
bundfælde sig hos dine deltagere. 

Vi har 153 rummelige, lyse og komfortable værelser, heraf 
flere med panoramaudsigt over Lillebælt. 

Alle værelser har et dejligt badeværelse, telefon, tv, radio 
og hårtørrer. Der er gratis adgang til vores fitnesscenter. Vi 
anbefaler at starte morgenen med en løbe- eller gåtur i det 
skønne område, vi hjælper gerne med løberuter (henv. i rec.).
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LOKALER
i alle størrelser 

og til ethvert formål
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CONFERENCE   HOTEL   CELEBRATIONS   EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

KONTAKT OS PÅ +45 82 27 17 17 ELLER MAIL KONF@TRINITY.DK

Vi gør ikke møder til en videnskab...
...med mindre, du ønsker det! Er det så ikke betryggende at vide, at vi er Meetovation uddannede - og kan det til 
fingerspidserne. Nysgerrig? - Du er altid velkommen til at trække på vores ekspertise!

•  Central beliggenhed: Ved Lillebælt, 
1,5 km fra motorvejsafkørsel, 
offentlig transport næsten til døren, 
40 km til Billund Lufthavn.

• 12.500 m2 under tag.
• 400 gratis parkeringspladser.
• Handicap parkeringspladser.
•  El-ladestationer til el-biler.
• Auditorium til 240 personer.
•  16 plenumlokaler og 19 møderum 

med plads fra 10 til 200 deltagere.
•  Dagslys i alle lokaler, moderne 

interiør og AV-udstyr samt plads til 
bevægelse, kreativitet og fordybelse.

•  Store udendørs arealer (33.500 m2) 
med plads til teambuilding og fysi-
ske udfoldelser. 

• Gratis, trådløst internet overalt.

•  Hall, glassal og pavilloner egner sig 
fortrinligt til mange typer udstillin-
ger, messer og produktpræsentatio-
ner.

•  Smukke og afslappende fællesom-
råder med plads til at netværke og 
tanke ny energi.

•  153 værelser, heraf 75 dobbeltvæ-
relser.

•  Køkken med stor vægt på kvalitet og 
årstidens friske råvarer, som giver 
energi til lange dage.

•  Restaurant Lillebælt og Café Ger-
hard & Bar med hyggelig atmosfæ-
re, skøn udsigt og personlig betje-
ning 

•  Dejlige udendørs terrasser, hvor 
kokken griller, når vejret tillader det.

•  Fitnessfaciliteter med cirkeltræ-
ning, løbebånd, cross-trainer og 
motionscykel, udendørs afmærkede 
løberuter (bl.a. over Den Gamle Lille-
bæltsbro), 6 cykler og picnicvogne 
til udlån.

•  Mulighed for at opleve historie og 
kunst:

 • Voldanlæggene i Fredericia
 •  Bjørn Nørgård-alterparti  

i Christianskirken
 • Koldinghus
 • Trapholt
 • Clay (keramikmuseum)
 • Kunstmuseer i Vejle og Horsens 
 • Egeskov Slot
 • Legoland 

TRINITYS FACILITETER


