
Hitta känslan
Tillsammans



Vi reser mot en
stad, nära till allt



Stockholm-Norrköping 1:15 h
Malmö-Norrköping 3:19 h

Tåg Malmö -Sthm passerar rakt igenom Nkpg.
E4 passerar genom Nkpg.

E22 passerar genom Nkpg.
Närmaste flygplats 10 min från anläggningen.

Tre stora flygplatser till, däribland Arlanda,
ligger inom 2 h resa.

Norrköping



Välkommen till
hjärtat av 
Norrköping



Norrköping är den lilla storstaden, med alla fördelarna en stor-
stad bär med sig, men utan nackdelarna. I Norrköping finns ett 
brett utbud av restauranger, shopping, kultur, helt otroligt vackra 
miljöer och förstklassiga hotell. Allt på gångavstånd, med den 
där personligheten och servicegraden som uppstår när det finns 
närhet och tid att bry sig om. 
Gula spårvagnar, IFK Norrköping, Strömmen som flyter genom 
staden - alla är signum för Norrköping. Och så Industrilandska-
pet, med sina gula toner och gedigna historia, där Louis De Geer 
utgör en del av det som åter gett liv och mening till området.



Lär känna 
din kollega
- eller någon du 
aldrig träffat förut



Företagsevent, konferenser och kongresser är viktiga på många 
sätt. För att samlas, utbyta tankar, skapa relationer, ta beslut, 
stärka varumärket och stoltheten hos medarbetare. Ta ett kliv 
utanför vardagsboxen och låt nya tankar och idéer uppstå.
Eventmarknadsföring fungerar, men för att optimera avkastning-
en på din investering är det viktigt att ha tydliga syften och mål 
med insatserna. Låt eventet vara en del av er totala kommuni-
kation. Ge det tydliga syften och mål så guidar vi er rätt för att 
uppnå dem. 



Mötesarenan
Louis De Geer





Ett industriarv 
- från faktori och 
pappersbruk till 
modern eventarena



Fågel Fenix
Industrilandskapet hade tystnat. Efter hundratals år med 
stolta fabriker stod tomma skal kvar. Vackra, men livlösa. 
Pappersmaskinerna dundrade ända fram till 1986, då 
Holmens papperstillverkning vid Hästskodammen lades 
ner. Sista personen släckte och gick hem.
Men inte skulle historien sluta där. Beslut togs om att åter 
ge liv till Industrilandskapet, och 1994 invigdes Norrkö-
pings egen mötesplats, Louis De Geer konsert & kongress. 
Sedan dess har Flygeln och Värmekyrkan tillkommit, och 
vilka fantastiska tillskott de är!

Industrilandskapet
Få europeiska städer kan erbjuda ett så välbevarat 
industrilandskap som Norrköping. I Norrköping ”Sveriges 
Manchester” startade den industriella utvecklingen på 
1600-talet och pågick fram till mitten av 1900-talet. Ja, 
Norrköping växte fram kring vadstället i Strömmen, som 
låg ett stenkast från Louis De Geer. Man säger att Knäp-
pingsborg tvärs över gatan, har fått namn efter hövding 
Knäppe, som var ledare i bosättningen som uppstod.
Men tillbaka till 1600-tal... Längs med Motala ströms 
stränder växte yllespinnerier och bomullsfabriker upp. 
Vid mitten av 1800-talet hade Norrköping blivit landets 
näst största industristad. Då tillverkades 70% av Sveriges 
textilier här. De magnifika byggnaderna blev ett bevis på 
stadens industriella välstånd.

Byggnaderna
Huvudbyggnaden har ett hjärta av industrialism. Uppförd 
1954, och ritad av arkitekt Ivar Tengbom, innehöll den 
Holmens pappersmaskiner, och innan dess både smedjor 
och vapenfaktorier. Kontorslängan som hänger uppe i ta-
ket i foajén är en replika av den gamla pappersmaskinen. 
Även Flygeln huserade pappersmaskiner. Värmekyrkan, 
eller Malcolms Ångcentral som lokalen egentligen heter, 
var en gång Holmen Bruks ångpannecentral. Pannorna 
där gav ånga och värme till papperstillverkningen.
Människor levde sina liv här. Slet för brödfödan. Upp-
levde glädje och sorg. Såg sina barn växa upp. Våra 
byggnader hyste inte bara industri, utan var en förutsätt-
ning för människor att skapa sina liv och ett växande 
Norrköping. Man känner deras berättelser när man rör 
vid de gamla väggarna.



De Geerhallen
- för dig som 
tänker stort



Ibland behöver man ta plats. Tänka stort. Göra ett rejält 
intryck. Då är De Geerhallen det du behöver. 
Vår största salong öppnar famnen för stora konferenser 
och kongresser med krav på förstklassig akustik och gott 
om plats. Omfattande ljus-, ljud- och videoteknik samt flex-
ibel möblering med skrivbordsmöjligheter gör salongen 
anpassningsbar för dina arrangörsbehov. Våra skickliga 
tekniker hjälper dig självklart genom hela arrangemanget. 
På parkett är det 729 platser, och totalt 1379 stycken.
De Geerhallens attraktiva och annorlunda foajémiljö öpp-
nar ytterligare möjligheter. Här sjuder vattenfallen utanför 
panoramafönstren medan bistro, café, barservering och 
champagnebaren Upstairs servar dina gäster. 



Trozelligalleriet
- 1500 m2 för mässa, 
middag eller fest

för mässa, 



Det är en alldeles speciell känsla. Sådär innan. Någon 
checkar av att det sista är på plats. Det klingar lite när man 
sätter den sista touchen. Sorl från gäster som börjar droppa 
in. Man kan inte göra mer och hoppas att plan A håller, 
och om inte att plan B blir lika bra. Låt oss börja!
På nedre plan öppnar Trozelligalleriet upp sig, med 1500 m2 

för mässor, middag och fest. Vi kan duka för 1100 sittande 
matgäster i Trozelligalleriet. I ena änden hittar du Heme-
rycksalen för 200 personer i bio och den mysiga Trozelli-
loungen. Här kan du också kliva ut på Kråkholmen, vår 
lilla oas i Strömmen. En väldigt mysig halvö som under 
sommartid lämpar sig väl för både en nypa luft, fördrink 
eller fest. En underjordisk tunnel knyter Trozelligalleriet till 
Flygeln.



Flygeln 
- för både nytta 
och nöje



Du står framför spegeln, lite trött efter en hel dag på kon-
ferensen. Mycket information och många goda fikapauser. 
Snicksnack, möten. Roligt, men utmattande. Men så rättar 
du till det sista på outfiten och i samma stund knackar dina 
kollegor på dörren. Känslan infinner sig. Nu är det fest!
I Flygeln finns det plats för 606 personer i biosittning, plus 
två för rörelsehindrade. Den återfinns i Industrilandska-
pet, ett stenkast från huvudbyggnaden, Värmekyrkan och 
vattenfallen. Det är en riktigt smart lösning i Flygeln då 
gradängerna kan hissas upp i taket. Det innebär att man 
kan ha konferens i biosittning på dagen, gå ut och mingla 
med mässa i foajén för att sedan gå in i lokalen igen, som 
då bytt skepnad till middagsdukning!

Standardutrustning i Flygeln är:
• Dataprojektor
• Ljudanläggning inkl 2 trådlösa
   mikrofoner
• En konferenstekniker under
   uthyrningsperioden, max 8
   timmar
• Befintligt fast frontljus
• Filmduk



Värmekyrkan
- platsen som 
måste upplevas



Ibland kan en stämning fånga dig. Du stannar upp och 
glömmer vart du var på väg, och vad du skulle göra. 
Precis det sker med gäster som kommer in i Värmekyrkan. 
Den är så vacker att tiden stannar. 
Ett stenkast från huvudbyggnaden hittar vi Värmekyrkan. 
Även detta en del av Industrilandskapets fabriker. Här var 
det förr en ångpannecentral. Klokt nog har inte mycket 
mer gjorts här än att blåsa ut fabriksinredningen och var-
samt restaurera ytskikt, för att behålla den rå känslan. En 
överraskande lokal som skapar känslor och ger en riktig 
wow-känsla.
Här kan du ha konferens med biosittning eller duka upp 
för fest. Det är också en populär lokal för nattklubb och 
konsert för ca 1000 gäster, där dessutom arkitekturen ger 
en helt otrolig känsla i ljusshow och miljöbelysning.



Champagnebaren
Upstairs
Champagnebaren



Krispigt kall. Imma bildar en droppe som söker sig ner  
längst glasets fot. En yster dryck med torrhet, karaktär  
och guldfärgade bubblor. Mjukt sorl fyller kubikmeter av  
luft, dansar mellan stålbalkar, glas och betong. Utanför  
brusar vattenfallet. Ljudet stannar kvar därute, men  
skönheten når in.

Champagnebaren Upstairs är en stämningsfull plats på 
fjärde- och femte plan i huvudbyggnaden, för mingel eller 
middag för upp till 80 personer. Eller kanske en provning 
med vår egen sommelier?



Nr 1        55 i bio,  40 i skol,  24 i U-bord,  25 i öar  ( 5 x 5 )
Nr 2        44 i bio,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar  ( 5 x 4 )
Nr 3        44 i bio,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar  ( 5 x 4 ) 
Nr 4        55 i bio,  32 i skol,  24 i U-bord,  25 i öar  ( 5 x 5 )
Nr 5       14 personer i styrelsesittning 
Nr 6       75 i bio ,  48 i skol,  26 i U-bord,  40 i öar ( 8 x 5 )
Nr 7       50 i bio ,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar ( 5 x 4 )
Nr 8       60 i bio ,  40 i skol,  22 i U-bord,  25 i öar ( 5 x 5 )

Man kan också göra några av lokalerna till sammanslagna lokaler.
Konferensrum Nr 1+2,    20 personer i bio,  72 i skol,  40 i U-sittning 
Konferensrum Nr 3+4,  140 personer i bio,  60 i skol,  40 i U-sittning
Konferensrum Nr 6+7,  164 personer i bio,  96 i skol,  42 i U-sittning

Standardutrustning i Vingen
Standardutrustning i dessa lokaler:
Dataprojektor
Filmduk samt whiteboard
Blädderblock
Block & pennor

Vingen 1-8



Du har sett dem förut. Konferensrum. Stolar i biosittning, en 
projektor som återger färgen korrekt men inte riktigt med 
samma stuns som det är på datorskärmen. Men så lyser solen 
in. Du ser de höga fönstren och takåsarna utanför och inser - 
detta är konferensrum med en härlig känsla.
Två trappor eller en hisstur upp från Trozelligalleriet kliver man 
in i vår konferenslokal Vingen. Här kan man dela upp sig i 
mindre grupper för föreläsningar, workshops och diskussioner. 
Loungen passar perfekt för paus med fika, frukt, kaffe eller nå-
got annat uppfriskande. Behöver man ta ett samtal eller kolla 
mailen ger den också en stunds avskildhet. Vingen har egen 
bemannad reception, så du kan få hjälp med vad du än kan 
behöva under ert möte eller konferens.



Smakerna
- som lyfter 
hela upplevelsen



Smakupplevelsen är a och o för ett event. Från doften av 
kaffe vid morgonens registrering till glittrande glas med 
ystra bubblor till kvällens mingel. Att planera och laga 
mat för event är lite speciellt. Ena gången är det kanske 
ett litet sällskap som ska inta en måltid. Men hos oss är 
det inte alls ovanligt att 700 gäster ska serveras. Ibland 
flera tusen.
Logistiken kring en trerätters middag för så många gäster 
kräver kreativitet och erfarenhet av just stora event. Alla 
ska få samma höga kvalitet och service. Att köksmästaren 
och restaurangchefen tillsammans med hela sin styrka i 
kök och servis har passion för god mat och dryck är ett 
måste, för att gång efter gång leverera på topp. 
Vi har ett eget kök för att kunna serva dig som gäst i 
minsta detalj. Det gör också att vi har full kontroll på vilka 
råvaror vi använder och hur. Köttet är svenskt, gärna 
närproducerat, och det en hög andel ekologiska produkter 
som vi använder i köket. 
Som en del i vårt mål att jobba schysst, både mot produ-
center och medarbetare så är vi medlemmar av Östgöta-
mat och Visita. Och så Green Key, som du kan läsa mer 
om på nästa sida.

”Maten var helt fantastisk. 
Varje rätt en upplevelse i sig!”



Green Key
- ett ansvar
för framtiden

Vi har alla ett ansvar. Gentemot oss själva, vår planet 
och generationer som följer. Ansvaret att göra val och 
agera på ett sätt som ger minsta möjliga avtryck i vår 
miljö. Effekterna av mänsklig påverkan på jordens sys-
tem syns redan, i detta fall finns inget ”vi tar det sen”. 
Vi är en Green Key-certifierad anläggning, vilket inne-
bär att vi lever utifrån detta ansvar varje dag i vår verk-
samhet, och uppmuntrar våra gäster att göra detsamma.



Delarna
- som utgör 
helheten

Ett bra event kräver god planering. Vi har lång erfaren-
het av hur man uppnår rätt känsla och resultat i både 
små och stora möten. En erfarenhet vi gärna delar med 
oss av, för att ert möte ska bli riktigt bra. Vi kan bistå i 
allt från det praktiska genomförandet till den kreativa 
delen av eventplaneringen. Projektledning, eventpro-
duktion, tips och idéer, inbjudningsprocess med pla-
nering och webbaserade verktyg, grafisk formgivning, 
underhållning, foto, kongressbyrå - vi har allt du kan 
behöva, du väljer ut vilka delar just din organisation 
behöver hjälp med.



Mitt Norrköping





Välkommen till 
Norrköping!





Louis De Geer 
konsert & kongress

Webbadress: louisdegeer.se

Besöksadress: Dalsgatan 15

Tel: 011-15 50 30

Mail: ldg@norrkoping.se
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