
LYN01 MØDELOKALE // UDLEJNING // 

LYNfabrikken

LYN01 er et LYNfabrikkens mødelokaler, som vi lejer ud til virksomheder, private personer og andre, der 
ønsker inspirerende rammer omkring et møde. LYN01 ligger centralt placeret i vores kaffebar.

LYN01 er et alternativ til det traditionelle møderum, så har I brug for at være i inspirerende omgivelser, give 
jer selv og jeres medarbejdere / kunder en oplevelse, så er LYN01 et arbejdslokale for jer.

En almindelig dagspakke indeholder udover mødelokalet : Morgenmad, frokost og kage, kaffe, the, & vand. 

Skulle I have brug for at kick-starte dagen, holder vi gerne et mindre foredrag om LYNfabrikken, og vi kan 
målrette foredraget præcist efter jeres behov, blandt andet ved at inddrage nogle af de 35 virksomheder vi 
har i huset.

Hvad er LYN01?

• Mødelokale til 2 - 10 personer

• Rummet er udstyret med borde, stole, flip-over board, tv, trådløst internet.

• Adgang til altan.

• Adgang til kaffebar med plads til 50-60 personer og dertil hørende tagterrasse, hvor man for eksempel  
  kunne holde en pause i mødet.

Hvad indeholder LYN01?
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Hel dag (09:00 - 17:30) 
Halv dag (09:00 - 13:30 / 13:30 - 17:30) 

Fuld catering (Morgenmad, frokost, frugt, chokolade/kage + kaffe/the/saft/vand)
Mellem catering (Fuld pakke minus morgenmad)

Valg af cateringpakke er obligatorisk.
Alle priser er excl. moms.

Priser

: 2.800,00 kr.
: 2.000,00 kr.

: 298 kr. pr. person
: 248 kr. pr. person

Foredrag

“Laver en LYNfabrik lyn?”

Et foredrag som fortæller hele LYnfabrikkens historie. Hvordan idéen opstod, og hvordan hele miljøet 
omkring LYnfabrikken og dets mange virksomheder og projekter er administreret og drevet. En lille inspirer-
ende rejse gennem LYNuniverset.

30 minutter :     1.500,00 kr.
60 minutter :     3.000,00 kr.

Info

Spørgsmål vedrørende lejemålet, priser, special aftaler med mere skal rettes til :

Jeppe Vedel

E     jeppe@lynfabrikken.dk
T     26 14 22 29

LYNfabrikken
Vestergade 49B
8000 Århus C

+45 87 3000 75
www.lynfabrikken.dk
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Og sådan finder du op 
til os i kaffebaren 

- der starter den gode 
dag på LYNfabrikken!

Ind af porten nr 49
(der er en rød pil)

Ind af døren i hjørnet
(der er flere pile)
Helt op i toppen

Ind af den hvide dør!

LYNfabrikken
& LYN01

Sådan finder du hen til LYNfabrikken

Vi skal nok vise dig hen til mødelokalet, så kom op i kaffebaren, når du ankommer. 



LYN01 // PARKERINGS- OG KØRSELSVEJLEDNING // 

LYNfabrikken01

gå-afstand : 5 minutter

gå-afstand : 5 minutter

LYNfabrikken
LYN01
LYN02
LYN03
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gå-afstand : 1 minut

gå-afstand : 
30 sekunder


