
 

 

 

 

Hold dit næste arrangement på 

Erhvervsakademi Aarhus 

 

 

 

 

Information om lokaleleje 



 

 

 

Velkommen på Erhvervsakademi Aarhus 

 

På Erhvervsakademi Aarhus har vi flotte, store arrangementslokaler samt undervisnings- og 

mødelokaler, som vi lejer ud til faglige arrangementer. Så hvis du mangler et lokale til dit næste 

arrangement eller møde, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Om os 

Erhvervsakademi Aarhus er rammen for knap 5.000 fuldtidsstuderende, 4.000 deltidsstuderende 

og 400 medarbejdere. Vi leverer efter- og videreuddannelse af høj kvalitet til erhvervslivet.  

Du finder os på disse adresser: 

• Sønderhøj 30, 8260 Viby J.  

• Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.  

• Ringvej Syd 104, 8260 Viby J. 

• Hasselager Allé 8, 8260 Viby J. 

 

Lokaleleje 

Vi har både mødelokaler, undervisningslokaler og forskellige, store arrangementslokaler, som vi 

lejer ud til møder og arrangementer med op til 400 deltagere. 

 

Prisoversigt 

 Undervisnings- 

lokaler 

Mødelokaler Auditorie Kantine  

 

Pr. ½ dag 

(op til 

4 timer) 

 

15-30 pers.: 1.500 kr. 

 

30-70 pers.: 2.000 kr. 

 

Max. 20 pers.: 

600–1.000 kr. 

 

2.600 kr.  

 

Hasselager Allé (max. 80 pers.): 2.600 kr. 

 

Ringvej Syd (max. 170 pers.):     3.000 kr. 

  

Sønderhøj (max. 150 pers.):       3.000 kr. 

 

Sønderhøj (max. 350 pers.):       4.100 kr. 

 

 

Pr. dag 

 

15-30 pers.: 2.000 kr. 

 

30-70 pers.: 3.000 kr. 

 

Max. 20 pers.: 

1.000–1.500 kr. 

 

3.500 kr. 

 

Hasselager Allé (max. 80 pers.): 3.500 kr. 

 

Ringvej Syd: (max. 170 pers.):    4.000 kr. 

 

Sønderhøj (max. 150 pers.):       4.000 kr. 

 

Sønderhøj (max. 350 pers.):       5.500 kr. 

 

Alle priser er eksklusive moms. 

Der er desuden mulighed for at leje grupperum efter aftale. 



 

 

Rengøring og pedelservice 

 

Priserne for lokaleleje inkluderer slutrengøring og pedelassistance, hvilket dækker klargøring af 

lokalet, almindelig opstilling af borde og AV-udstyr. Hvis I skal have en helt anden bordopstilling 

end normalt, kan vi også hjælpe med det. Det koster 600 kr./time plus moms. 

 

Indretning og opstillingsmuligheder 

Vores møbler er udvalgt med fokus på fleksibilitet, design og komfort, så hvis I har særlige ønsker 

til fx bordopstilling eller andet, så kan vi også være behjælpelige med det. 

 

Mad og drikke 

Vi kan tilbyde rigtig lækker mad tilberedt med sæsonens friske råvarer, professionelle 

arrangementspakker og specialmenuer sammensat efter jeres ønske. 

 

Parkering  

Når du lejer lokaler hos os, er der gratis parkeringspladser omkring alle vores bygninger.  

 

AV-udstyr 

Der findes lærred, projektor og højttalere i alle vores arrangementslokaler og i de fleste 

mødelokaler. Skal I bruge whiteboard eller flipover, kan vi også stille det op i lokalet. I auditoriet 

og i kantinerne er der desuden mulighed for at låne både håndholdt mikrofon og headset.  

I kan tilslutte jeres computer ved hjælp af enten displayport, Mac-, VGA- eller HDMI-stik. Der er 

ikke computer i lokalerne, så den skal I selv medbringe, ligesom I selv skal medbringe evt. 

adapter. 

 

Teknisk support  

Har I brug for hjælp til det tekniske, kan I bestille support fra en af vores teknikere før og under 

jeres arrangement. 

 

Internet 

Der er gratis, trådløst internet på alle vores adresser. Du logger på ved at følge disse tre trin: 

Find netværket "GUEST" i netværksforbindelsen, klik på "Opret forbindelse" og åben herefter en 

webbrowser. I webbrowservinduet indtaster man sit mobile nummer og afventer en SMS med en 

kode. 

Indtast koden i webbrowser vinduet. Herefter får man adgang til skolens ”GUEST” netværk. 



 

 

Åbningstider  

Alle indgangsdøre er åbne på hverdage fra kl. 7.00 – 16.00. Afholdes jeres arrangement på et 

andet tidspunkt, så sørger vi for at holde åbent der.  

 

Kontaktinfo  

Har du en forespørgsel, så send en mail på booking@eaaa.dk.  

Har du brug for hjælp og sparring? Så kan du altid henvende dig til os:  

 

• Arrangementsansvarlig Kirstine Lystager på 7228 6063 eller på mail kily@eaaa.dk 

• Arrangementskoordinator Pernille Skriver på 7228 6086 eller på mail pskr@eaaa.dk 

 

Vi glæder os til at byde dig og dine gæster velkommen på Erhvervsakademi Aarhus! 

 

 

Find vej på Erhvervsakademi Aarhus 
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