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VÁLLALATI ESETEK

Adottságainak köszönhetően egyre több esetben nemcsak a magyar, de a régiós szakmai találkozók 
helyszínéül is Budapestet választják a szervezők. A szállás- és a gasztronómiai kínálat egyre maga-
sabb színvonalú, ám azoknak, akik valóban professzionális keretek között képzelik el szakmai ese-
ményüket, eddig nem sok alternatíva állt rendelkezésükre. A Kinnarps a korszerű munkakörnyezet 
megteremtésének szakértőjeként létrehozta a Jarl Konferencia-központot, amely az ideális üzleti 
rendezvényhelyszín valamennyi összetevőjét ötvözi, valamint proaktív módon, lépésről lépésre halad 
a környezettudatosabb működés felé. 

Egy hely, ahonnan 
nem akar majd hazamenni 

Kreatív, kényelmes, környezetbarát – 
konferencia-központ skandináv módra

SZERZŐ: Miseta Georgina / Kinnarps Hungary Kft.

A sikeres konferencia egyik legfontosabb té-
nyezője a helyszín. Fontos, hogy jól megköze-
líthető, kellőképpen felszerelt, inspiráló és ké-
nyelmes környezetet biztosítson a résztvevők 
számára. A legtöbb hazai rendezvényhelyszín 
elsősorban nem szakmai programokra épült, 
konferenciák befogadása csak másodlagos 
funkciójuk. Ez azt eredményezi, hogy ezek a 
helyszínek valamilyen szempontból kompro-
misszumra kényszerítik a szervezőket, ami 
ronthatja a rendezvények színvonalát.

A Kinnarps több mint 70 éve működő, svéd 
gyökerű, multinacionális hátterű vállalat-
ként az egész világon rendelkezik ügyfelek-
kel. Velük együttműködve folyamatosan elő-
re jelzi a vállalatok számára leghatékonyabb 
munkahely-kialakítási trendeket, amelyek-
hez magas minőségű bútorokat és szakmai 
tanácsadást kínál. 

Budapesten található Jarl Konferencia-
központját ügyfelei egyre bővülő érdeklő-
désére válaszul alakította ki a gépkocsival 
és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen 
elérhető, Váci úti Kinnarps Házban. A kez-
detben kisebb méretű meetingek és szakmai 
találkozók megtartására alkalmas létesít-
ményt először kibővítették, majd 2014-ben 
a Kinnarps legújabb kutatási eredményei 
alapján megalkotott Next Offi  ceTM – Activity 
Based Working koncepció szerint alakították 

át. Az így létrejött konferencia- és tréning-
központ ideális rendezvényhelyszínt kínál 
minden vállalat számára, tevékenységi körtől 
és mérettől függetlenül. 

A Jarl Konferencia-központ sajátosságai:
◊ modern, 
◊ inspiráló, 
◊ kényelmes, 
◊ környezettudatos, 
◊ rugalmas,
◊ „okos”,
◊ tökéletesen felszerelt.

Ezt a rendezvényhelyszínt elsősorban az 
teszi különlegessé, hogy a napjainkban 
elérhető leghatékonyabb munkakörnye-
zet megteremtéséhez alkalmazott, Next 
Offi  ceTM koncepció alapján alakították ki, 
ezáltal teljességgel rendezvényre szabható. 
Három különböző méretű 18, 24 és 120 főt 
befogadó termében az adott esemény típu-
sához igazítható az elrendezés. A belső en-
teriőr kialakításánál a Kinnarps olyan tereket 
hozott létre, ahol bárki könnyen otthonosan 
érezheti magát. Az ergonomikus kialakí-
tású bútorok lehetőséget adnak arra, hogy 
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a használók akár hosszú távon is kényelem-
ben legyenek, így hatékonyabban tudnak 
koncentrálni. Emellett a helyiségek dizájnja, 
az optimalizált természetes fénykihaszná-
lás, a kiegészítők, a bútorok szín- és forma-
világa segítik a kreatív gondolkodást. 

Napjaink rendezvényeinek sikerességéhez 
elengedhetetlen a megfelelő telekommu-
nikációs háttér, amely a Jarl Konferencia-
központban szintén biztosított. Az intelli-
gens vezérlésű épületben elérhető az üzleti 
céloknak megfelelő sávszélességű wifi  kap-
csolat, minden teremben található projek-
tor, videokonferenciára alkalmas berende-
zés, a nagyobb termekben hangosítás.

A rendezvény résztvevőinek nem kell a fo-
lyosón ácsorogva tárgyalni újonnan szerzett 
partnereikkel, vagy a térdükön egyensúlyoz-
va levelet írni. A szakmai programok szüne-
teiben vagy azt követően lehetőség van a 

kisebb tárgyalóterek, fotelekkel felszerelt előtér, 
a hot desk munkaállomások vagy a zöld tetőkert 
igénybevételére is. Így a résztvevők a teljes nap-
jukat kényelemben és hatékonyan tölthetik el egy 
helyen.

A Jarl Konferencia-központ kialakításánál és 
működtetésénél a Kinnarps irányelveinek meg-
felelően komoly hangsúlyt helyeznek a fenn-
tarthatóságra. Ennek elemei a hatékony ener-
giafelhasználás (automatizált és intelligens 
szabályozású hűtés, fűtés, világítás), szelektív 
hulladékgyűjtés, környezetbarát vegyszerek 
használata, közösségi és kerékpáros közleke-
dés támogatása. Céljuk, hogy törekvéseikbe 
a hozzájuk látogató vendégeket is egyre job-
ban bevonják, legújabb kampányukban például 
bérletidíj-kedvezményt adnak, ha a résztvevők 
tömegközlekedéssel vagy kerékpárral érkeznek 
a rendezvényre.  

A hosszabb rendezvényekhez a Kinnarps saját 
catering szolgáltatója biztosítja az igény szerinti 
magas minőségű ellátást, akár egyszerű kávé-
szünetekről, akár speciális igényű (diabetikus, 
gluténmentes, vegetáriánus vagy bio) ellátásról 
van szó. 

A Jarl Konferencia-központ ideális helyszín 
kisvállalkozásoknak, amelyek nem rendelkez-
nek megfelelő méretű vagy minőségű meeting 
roommal, és nagyvállalatok számára, amelyek 
saját irodájuk minőségének megfelelő és ins-
piráló külső helyszínt keresnek. Minden olyan 
szervezetnek ajánlják, amely a Kinnarpshoz ha-
sonlóan fontosnak tartja a kényelem mellett a 
fenntarthatóságot − tevékenysége környezetre 
gyakorolt káros hatásainak minimalizálását. 

A KÖVET Egyesület tagvállalatai 15% engedménnyel bérelhe-
tik a Jarl Konferencia- és Tréningközpont termeit.
Kérjen ajánlatot a www.jarl-konferenciaterem.hu webolda-
lon és a „kedvezménykód” mezőbe írja be a LÉPÉSEK szót.
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