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PHARMAKON

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Pharmakon Konferencecenter i Hillerød er blandt landets større 

konferencecentre og tilbyder bl.a. 136 værelser og 27 undervis-

nings- og møderum. Pharmakon Konferencecenter er kendt for 

sin gode atmosfære og høje serviceniveau. Gæsterne er ikke i tvivl 

om, at fokus er optimal læring i professionelle rammer både ude 

og inde.

40 møderumsskærme
AVC har installeret en informationsløsning med 40 små møderums-

skærme, der er sat op foran lokalerne. Skærmene viser navnet på 

lokalet og det aktuelle arrangement, der afholdes i lokalet – så 

det er let for alle at finde det rigtige lokale. 

Teknisk chef på Pharmakon Stig Regtved udtaler:

”Løsningen fungerer visuelt godt for vores gæster og passer godt 

ind i Pharmakon Konferencecenters rammer. Samtidig er det 

brugervenligt og intuitivt - og efter at vores medarbejdere er 

blevet sat godt ind i tingene med et par korte kurser, har det 

fungeret optimalt. Har vi haft udfordringer eller brugt for hjælp 

til ændringer, har AVC hjulpet os med det samme.”

Stig Regtved forsætter: 

”Nu kan vi på afstand let se, om lokalet er i brug via led-lyset på 

siderne, der enten lyser grønt eller rødt afhængigt af ledigheds-

status. Det giver os en vis sikkerhed for, at vi ikke braser ind og 

afbryder et møde – det er smart.”

Han afslutter: 

”Der er lavet en fuld integration med Spectra, som er et konfe-

rencebooking managementsystem, der organiserer alle vores 

arrangementer. Vi er imponerede over, hvor gnidningsfrit det gik 

med integrationen.” 

Det fulde overblik
Ud over de små møderumsskærme har vi også fået en række 

større skærme, som er en del af løsningen. Skærmene bliver brugt 

til at give det fulde overblik over lokalerne og viser et kort med 

information om, hvem der har booket de enkelte lokaler. Der bliver 

også vist reklamer for Pharmakon Konferencecenter samt dagens 

menu i restauranten. 

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk
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