Östersunds nya
mötesarena.
Mitt i stan!

Norra Station
@ C:nen
Upplevelsekonferenser mitt i stan

Om Norra Station
Under de två år Norra Station funnits på Östersundskartan har över 200 konferenser,
gastronomiska happenings, föreläsningar och musikevent arrangerats i huset på innergården
Hamngatan 11. Upplevelser som har skapats genom samarbeten med passionerade kunskapsförmedlare, matkreatörer och kulturutövare från olika delar i vårt län.
Målet när Norra Station öppnade var att skapa en mötesplats för kreativitet, samverkan och
inspiration. En plats där företagare, organisationer, studenter, turister på tillfälligt besök och
länsbor i alla åldrar skulle kunna känna sig hemma. Vår konferensverksamhet har med tiden
växt och flera företag har blivit våra ”stammisar” och har återkommande haft Norra Station
som sin plats för både mindre möten och större konferenser. Vår tanke är att erbjuda inspirerande och härliga miljöer och lokaler med funktionell teknik, med en inramning av lokal mat
och dryck av god kvalitet.

Upplevelsekonferenser
mitt i stan
Nu tar vi med oss det bästa av det vi skapat på
Norra Station mitt över gatan där vi utvecklar vår
mötes- och eventverksamhet med större lokaler.
Norra Station krokar arm med stans hållbarhetshub C:nen på Prästgatan 39. C:nen är en handelsplats med hållbarhetsfokus och här finns
Zero Waste-butiken Vågen, lokala hantverkare och pop up-stores som
visar produkter från upcoming designers och kreatörer.
Vi skapar tillsammans en ny mötesarena. Med gångavstånd till vårt
café, galleri, lounge och konferensvåningen på Norra Station har vi nu
möjlighet att ta emot större grupper och skräddarsy upplevelsekonferenser med upp till 60 sittande deltagare och 100 personer totalt.
Platsen passar perfekt för konferenser, föreläsningar, utbildningar ,
nätverksträffar, mini-mässor och produktvisningar. Om några av deltagarna är med på distans kan vi erbjuda Hybridmöten. Tillsammans
med våra samarbetspartners har vi möjlighet att livesända eller göra
inspelningar av dagen med efterbearbetning och publicering.

Hållbarhet i fokus

Hållbara möten är ett måste för framtiden.
Norra Station har sedan starten byggt upp fina
relationer med lokala mathantverkare och organisationer som vill arbeta för ett hållbar framtid.
Vi vill vara en naturlig samlingsplats och mötesarena för projekt inom integration och cirkulär
ekonomi, likväl som en kreativ och hållbar
kontorsmiljö för våra coworking-medlemmar.
Med ett läge mitt i stan med cykelavstånd för
många kommuninvånare och närhet till tåg- och
busstationer för långväga gäster, är målet att
bidra till fler resfria möten.

K

C:nen har en flexibel möblering för att vi ska kunna
anpassa lokalen till just ert evenemang. Bord och
stolar kan ställas upp i biosättning eller mötessittning
och i mindre grupper för workshops. Vi serverar er
fika och lunch av lokalt mathantverk.

PENTRY

Teknik / utrustning
- Dubbla projektorer, två dukar
- Ljudanläggning med mikrofon & headset
- Pentry

KONFERENSYTA

- Whiteboard
- WIFI
- Lounge
- Garderob
- Portabel scen
- Låsbar förvaring
- Anpassningar för funktionshindrade

Max antal besökare

100

Antal sittande

60

Mervärden till
mötesdeltagare och gäster
För den som har möjlighet att lägga lite extra tid på mötesdagen, erbjuder vi
gruppaktiviteter inom gastronomi, kultur, historia och musik som sätter guldkant
på er konferens. Låt deltagarna tävla i ett musikquiz, testa kvalitetschoklad eller
vin i en provsmakning eller utses till ”Kvällens Gastronaut”. En härlig paus som
ger både fysisk aktivitet, inspiration och frisk luft är Norra Stations Walk & Talk.
Här är några teman:
ÖSTERSUNDS HISTORIA - 45 min promenad genom Östersunds gränder och
torg med guidning i stans historia. Smoothie to go ingår och vandringen avslutas
med en härlig lunch i galleri LUX med kaffe från Östersunds Kafferosteri.
MINI FOOD-WALK CREATIVE CITY OF GASTRONOMY - Mini Food walk
med smakstopp. Besök hos Slaktarn och Östersunds kafferosteri. Börjar och
slutar vid Norra Station.
Självklart serverar vi fika och lunch som avslutas med kaffe från eget kafferosteri
till alla konferenser och event.

LOUNGE

Vill du boka en visning av
lokaler eller veta mer om våra
upplevelsekonferenser?
Kontakta Lisbet Mellgren, 072-402 81 01, vx: 063-14 58 00,
lisbet.mellgren@norra-station.nu

norra-station.nu

facebook.com/norrastationosd

@norrastationosd

