
PAKHUS11, Dampfærgevej 4, 2100 København Ø,  t 2851 0600,  
kontakt@pakhus11cph.dk, pakhus11cph.dk

DAGSMØDE  
KL. 08.00 - 16.00

Et dagmøde vil typisk have en varighed på ca. 8 timer og er inklusiv AV-udstyr, 
lærred og lydanlæg. Mødet er med morgenmad og frokost og slutter hen på 
eftermiddagen. Pakhuset og Smedjen fremstår begge som åbne og rå lokaler 
med mange muligheder for at tilpasse dem præcis til dit arrangement. Du kan 
få runde borde, teateropstilling, langborde, højborde eller noget helt andet. 
Og når vejret tillader det, kan vores hyggelige udendørsmiljø tages i brug.  
Det ligger tæt på vandkanten til havnebassinet. 

Dagsmødet inkluderer:
 - Let morgenmad
 - Kaffe, the, frugt/nødder og isvand under hele mødet
 -   Frokost 
 -   Eftermiddagssødt
 -   Et glas at gå hjem på 

Pris fra kr. 550 pr. person ex. moms ved 
60 personer i Smedjen  |  150 personer i Pakhuset.

Kontakt os på kontakt@pakhus11cph.dk eller telefon 2851 0600.
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Rå, charmerende og fuld af muligheder 
PAKHUS11 er en rå og historisk venue med meget fleksible rammer.  
Huset har flere afdelinger og kan rumme events i alle former og størrelser.  

PAKHUS11 byder på to lokaler: Pakhuset og Smedjen. Begge lokaler er  
nænsomt opdateret med respekt for huset oprindelige originalitet og historie.  
Vi kalder stilen ”rå elegance”. 

Pakhuset  har plads til 450 siddende gæster eller 1.000 stående.  
Smedjen  er en charmerende og selvstændig bygning, der med sit rå look
 og pejs er et fantastisk sted til mindre arrangementer for 
 20 - 80 personer.  

FAKTA:

HØJDE STØRRELSE  STORESAL  FORHAL
 Gulv til loft Hele venue længde x bredde længde x bredde

 9 m 620 m2 28 x 12 m 21 x 13 m 

PAKHUS11, Dampfærgevej 4, 2100 København Ø,  t 2851 0600,  
kontakt@pakhus11cph.dk, pakhus11cph.dk

KONFERENCE SET-UP
001   PAKHUS 11

Stole til 420 personer
Scene til Show 6 x 3 meter

AWARDSHOW SET-UP
001   PAKHUS 11

Runde borde á 8 personer til 120 personer
Scene til Show 6 x 3 meter

Langborde à 10 personer 
til 270 personer 

Stole til 450 personer 
og scene 6 x 3 meter

MIDDAG 1 SET-UP
001   PAKHUS 11

Runde borde á 8 personer til 160 personer Runde borde à 8 personer til 160 personer

MIDDAG 2 SET-UP
001   PAKHUS 11

Lange borde á 10 personer til 270 personer 

Runde borde à 8 personer til 120 personer  
og scene 6 x 3 meter
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