MIDT I HJERTET
AV TRONDHEIM
SKAPER VI UNIKE OPPLEVELSER

Midt i hjertet av Trondheim
Ved bredden av idylliske Nidelven myldrer det av breddeog toppidrett, kultur og underholdning, messer, konferanser, kongresser og firmatilstelninger som skaper unike
opplevelser. Trondheim Spektrum har rom for alle. Våre
engasjerte medarbeidere kan hjelpe deg å finne flotte og
unike løsninger.

Europas største flerbruksarena
Trondheim Spektrums flotte lokaler er meget fleksible
og tilfredsstiller alle krav til en moderne flerbruksarena.
Med sentral beliggenhet og enkel adkomst kan vi tilby

ÅF Advansia har vært prosjektledere på nye Trondheim Spektrum.
Takk for godt samarbeid!

afconsult.com/no

lokale og matservering for store og små arrangementer.
Trondheim Spektrum kan benyttes til konserter, sports
arrangement, konferanser, messer, bedrifts- og private
arrangement.
Trondheim Spektrum har totalt 33 200 m² fordelt på
9 komplette håndballflater fordelt på 4 haller, en hall med
6 minihåndballflater, samt et lyst og trivelig vrimleområde
som inneholder snack- og espresso-bar. Vår største arena
på 5 100 m² har plass til hele 12 000 personer eller sitteplasser til 8 960 personer.

Blomster til alle
anledninger!
73827979
www.drivstua.no
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Hvordan komme seg til

Fra sentrum er det enkelt
å gå eller sykle
til Trondheim Spektrum.
Kollektivtilbudet er godt
tilrettelagt, og det er en kort
spasertur fra holdeplasser
i nærheten.

VI IVARETAR DIN SIKKERHET!

Securitas AS leverer vakthold og sikring av lokaler utenfor åpningstid til arrangører som leier
Trondheim Spektrum. PSS Securitas kan bistå med ordensvakter mens arrangementet pågår.

www.securitas.no

UNIK
MØTEPLASS
Trondheim Spektrum er en unik møteplass for
messer. Vi har arrangert noen av verdens
største, som Nor Fishing og Aqua Nor. Ved
slike store tilstelninger kan utearealet i tillegg
benyttes til blant annet boder, telt og uteservering.
Vi har 13 ulike møterom i ulike størrelser
fra 14 m² til 113 m², som kan benyttes til
foredrag, konferanser, seminarer og selskap.
Uansett størrelse er det mulig å få bevertning
og oppfølging etter ønske.

Sporsheim Radio Rock / Volbeat
foto :

KONSERTER

I VERDENSKLASSE

foto :

Sporsheim Radio Rock / Volbeat

Trondheim Spektrum har både fasilitetene og
kapasiteten som trengs for å skape unike opplevelser
under store konsertarrangementer. Vi har hatt
stor suksess når vi har hatt besøk av nasjonale og
internasjonale artister. Gode rutiner og innarbeidet
logistikk gjør det enklere å skape en unik opplevelse
både for arrangører og gjester.

foto :
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Romoversikt
Hall

Vi dekker de fleste behov for messer, konferanser, banketter, selskaper og andre
typer arrangement. Se oversikt over lokalene vi tilbyr:
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F
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-

-
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-

-

-

Kurs og konferanse		

Areal

Kino

Konferanse

Selskap

4 små møterom 		

14

-

8

3 mellomstore møterom		

32

-

18

1 stort møterom		

112

120

60

60

Konferansesal		

400

300

180

300

Stokkesal (kan deles opp)

464

100-300

2 store Premium rom		

70

70-80

20

40

2 små Premium rom		

30

-

10

15

Back Stage		

81

25

50

-

Ved hall A

Bravida har levert
VVS-tekniske
installasjoner til nye
Trondheim Spektrum
I tillegg leverer vi elektro- og VVS-installasjoner samt
nettverkstjenester til ulike messearrangmenter i hallene
Bravida Norge AS, pb 5656, 7484 Trondheim
Besøksadresse Tungasletta 10, Tlf. 73 96 05 00
WWW.BRAVIDA.NO
trondheim@bravida.no
Fosen:
Besøksadresse Tverrvegen 2, 7130 Brekstad Tlf. 72 52 27 80
fosen@bravida.no
Stjørdal:
Besøksadresse Prestmoveien 77, 7514 Stjørdal Tlf. 74 83 70 30
stjordal@bravida.no
Orkdal:
Tlf.: 72 48 10 00
Besøksadresse Laksørveien 11, 7300 Orkanger Tlf.: 72 48 10 00

orkdal@bravida.no

MIDTBYEN.NO

Foto: Marius Rua

De beste opplevelser innen shopping, mat og kultur

Midtbyen er Trondheims pulserende hjerte.
Oppdag unike butikker, spesialbutikker for interiør og bolig,
kjøpesentre, kulturopplevelser samt smakfulle matopplevelser
i byens kaféer og restauranter.
Åpningstider: 10.00-18.00 man-lør (kjernetid).
Midtbyens kjøpesentre: åpent til 20.00 (18).
Følg Midtbyen

Følg @Midtbyen

@

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Veidekke Entreprenør har sammen med våre gode
samarbeidspartnere bygget nye Trondheim Spektrum
Trøndelags storstue
Vi takker for det gode samarbeidet og ønsker
Trondheim Spektrum lykke til i nye flotte lokaler

MATOPPLEVELSE
både for øyne og gane i

God mat og drikke er viktig for at arrangementet
ditt skal bli vellykket. Trondheim Spektrums
restauratør har Trondheims nest største kjøkken, og
bistår gjerne allerede i planleggingsfasen for at
resultatet skal bli det beste.
Vår restauratør Trondheim Catering har alle rettig
heter. De har flere utsalgsteder inne i Spektrum,
en frisk snackbar, en strøken Espressobar og
muligheter for å tilpasse og etablere midlertidige
utsalgsteder til forskjellige typer arrangement.
Trondheim Catering tilbyr menyforslag etter behov
og skreddersyr gjerne for anledningen. Erfarne
fagfolk innen kjøkken og servering vil gjøre sitt
beste for at ditt arrangement skal bli perfekt.

Klostergata 90
7030 Trondheim.
Telefon: 73 56 86 00
post@trondheimspektrum.no
www.trondheimspektrum.no

DIN MESSETRANSPORTØR
Transport, lager og spedisjon
Nasjonalt og internasjonalt

Tlf. 73 80 24 00 – biversen.no

Matlyst til små og store selskap!
Hos oss skal du alltid finne noe du har lyst på! Det skal du enten det handler om eksklusive
arrangement med flere tusen deltakere, eller Jensens 80-årsdag med ti til bords. Bryllup,
barnedåp eller minnestund, du kan trygt velge oss!
Vi koker til de kongelige. Vi leverer til studentene. Det er svære banketter,
konfirmasjoner eller barnebursdager. Kom til oss med tankene og ønskene dine,
så ordner det seg.
Se igjennom de ulike menyene våre – og du vil garantert finne noe du har lyst på.
Du skal også vite at det blir nok mat og at selskapet blir godt tatt vare på enten det er
hjemme hos deg, i leide lokaler, eller i lokalene hos Trondheim Spektrum.

Vi er en anerkjent leverandør av
sikkerhetstjenester i Trondheim
og omegn, og vi har lang fartstid
innen sikkerhetsbransjen.
SERVICE • TILLIT • TRYGGHET

Tlf. 454 19 000 • post@pcm.no

www.pcm.no
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www.trondheimcatering.no

