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Velkommen til LEGO® House
LEGO® House er et 12.000m2 stort oplevelses
hus fyldt med millioner af LEGO klodser, der 
byder legebørn i alle aldre velkommen til 
verdens bedste legeaftale. Vi tror på, at alt 
bliver lidt sjovere, når man leger sig frem – og 
det klikker godt sammen med vores måde 
at facilitere kreative møder, konferencer og 
forsamlinger på. 

Uanset om I er på jagt efter møde og 
konferencefaciliteter eller oplevelser til større 
grupper, så har LEGO House åbne døre. Her er 
der (23 meter) højt til loftet og masser af plads 
til kreative mesterbyggere, klodsmajorer samt 
små og store tænkere. 



Når I vælger at holde møde eller konference i 
LEGO® House, vil der være plads til både fordybelse, 
spændende dialoger samt inspirerende oplæg og 
præsentationer. 
Samtidig er der også plads til leg og kreative afbræk 
– alle der holder møde i LEGO House får nemlig 
adgang til Oplevelseszonerne, hvor der er tonsvis af 
LEGO klodser. 

I får desuden tid med vores Play Agents, der kan 
hjælpe gode idéer godt på vej med Play Starters 
eller teamaktiviteter. De vil gøre deres for, at I får en 
god dag og energi til at finde frem til gode, kreative 
løsninger.

Møder og konferencer

Heldagsmødepakke
Kl. 7.30-17.30
- Lækker morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe
- Adgang til Oplevelseszonerne (afhænger af dagen)
- Mødelokale inkl. standard AV-udstyr
- Trådløs internet
- Kaffe, te og vand under mødet

Pris pr. deltager: 769 DKK

Ønsker I at afslutte jeres dag med fælles middag?
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.



LEGO® lege og udfordringer
Et besøg i LEGO® House er lig med kreativitet 
og inspiration på dagsordenen. Som minimum 
starter I dagen ud med en Play Starter på husets 
regning, og ellers kan I vælge imellem et udvalg 
af LEGO lege og udfordringer for at skabe den 
ultimative legeaftale med teamet.



Play Starters
(15 min.)

Start jeres møde ud i ægte LEGO® House stil – 
med leg! Aktiviteten tager 15 minutter og det 
er muligt at vælge mellem 6 Bricks Challenge
eller The Duck.

Inkluderet i prisen

Playful Tours
(1½ time)

Tag med en LEGO House Play Agent på tur 
rundt i LEGO House og hør mere om historien 
bag LEGO klodsen, se arkitekturen og hør 
historien bag de gigantiske LEGO byg – og 
hvorfor verdens største LEGO klods nu 
ligger i Billund. I får et hurtigt kig ind i alle 
Oplevelseszonerne – og I får selvfølgelig et par 
LEGO hacks med på vejen. 

Inkluderet i prisen

Tell and Show
(30 min.)

Hvis I er interesserede i at få et mere 
dybdegående indblik i LEGO House, så er det 
muligt at booke en LEGO House ekspert til en 
30 minutters præsentation.

Tillæg:
999 DKK

Play Experience
(1 time)

Teamaktiviteter af 1 times varighed. Vælg 
mellem Bridges og Mini Me
•  Bridges: Er du en bedre bygger end din 

chef? Find ud af det i denne teambaserede 
udfordring.

•  Mini Me: Hvor godt kender du dit team? Hvad 
karakteriserer dine kollegaer? Lær hinanden 
bedre at kende – med LEGO klodser.

Tillæg:
1–25 personer: 3.600 DKK
26–50 personer: 6.600 DKK
51–75 personer: 9.600 DKK
76–100 personer: 12.600 DKK

Power of Play 
workshop
(4 timer)

I løbet af en 4 timers praktisk handson/
mindsonsession bliver I fortrolige med LEGO 
Koncernens holistiske tilgang til børns udvikling 
og lærer mere om, hvad vi mener med at lære 
gennem leg.

Tillæg:
10–25 personer: 7.500 DKK
26–50 personer: 12.000 DKK
51–75 personer: 16.500 DKK
76–100 personer: 21.000 DKK

Inkluderet i prisen

Tilkøb



Den store udflugt 
Uanset om I er en gruppe venner på tur, 
et netværk eller en personaleforening, der 
ønsker en ekstra stor oplevelse, så kan vi 
sammensætte en løsning efter jeres ønsker. 

Grupper +20 personer 
Er I en gruppe på mere end 20 legekam me
rater, der gerne vil have en sjov og lærerig 
dag i LEGO® House, har I mulighed for at købe 
gruppeadgang.

Antal personer Pris pr. per. inkl. moms

20–49 personer 169 DKK

50–99 personer 159 DKK

100–199 personer 149 DKK

200 personer 159 DKK

Firma og familiedage
Inviter din familie, dine medarbejdere eller 
dine medarbejderes familier med til verdens 
bedste legeaftale i LEGO House. Udover 
velkomst af en frisk Play Agent og adgang til 
Oplevelseszonerne, kan I få adgang til 
LEGO Forum, vores konferencesal, hvor I kan 
mødes i løbet af dagen og spise frokost kun 
for jer. 

Familiedag i LEGO House

  Meet & Greet af LEGO House Play Agent 
ved ankomst

  Adgang til Oplevelseszonerne hele dagen
 Fælles frokost i lokalet LEGO Forum

Pris pr. barn (3–12 år): 349 DKK

Pris pr. voksen (13+ år): 418 DKK

Playful Tours
Tag med en LEGO House Play Agent på tur 
rundt i LEGO House og hør mere om historien 
bag LEGO klodsen, se arkitekturen og hør 
historien bag de gigantiske 
LEGO byg – og hvorfor verdens største 
LEGO klods nu ligger i Billund. I får et hurtigt 
kig ind i alle Oplevelseszonerne – og I får 
selvfølgelig et par LEGO hacks med på vejen. 

Det er muligt at tilvælge fokus på arkitektur, 
læring gennem leg eller LEGO Koncernens 
historie. 

Antal personer Pris pr. per. inkl. moms

2–25 personer 3.600 DKK

26–50 personer 6.600 DKK

51–75 personer 9.600 DKK

76–100 personer 12.600 DKK



Eksklusiv adgang kun for jer
Hvis I skal holde et større personale eller 
kundearrangement med legebørn i alle aldre, 
invitere samarbejdspartnere til en sjov og 
lærerig dag eller måske holde en konference, 
har I brug for en masse plads.

Vi tilbyder helt eksklusivt at holde 
LEGO® House åbent KUN for jer og jeres 
gæster. Det er muligt et par gange om året på 
udvalgte dage og gælder for større grupper.

Frøs Sparekasse
 Sammen med næsten 2.000 af vores yngste kunder
og deres forældre havde vi en fest i LEGO® House

i forbindelse med vores børneuge i 2018.

LEGO House stillede op med et festligt og oplagt personale,
som tog vores kunder med rundt i huset

– med røverhistorier, ninja-tricks, sjov og ballade.

Vi havde en rigtig god dag i sjove, spændende og
lærerige omgivelser – og med et service-minded personale

i særklasse, som både tog sig godt af os og vores kunder. 



Økologisk og nærende mad
Vi ved, hvor vigtigt det er med sund, nærende 
mad. Mad skal skabe energi og overskud – for 
uden mad og drikke duer hverken leg eller 
kreativitet.

Når I vælger at holde et møde eller arrange
ment i LEGO® House, skal I ikke tænke over 
hverken mad eller drikke. Det sørger vi for 
HELE DAGEN, så I kan blive i legen og vi tager 
selvfølgelig hensyn til individuelle behov ift. 
allergener.

Fødevarestyrelsen har registreret
LEGO House med Det Økologiske Spisemærke 
i bronze, hvilket betyder at 30–60% af husets 
fødevarer og drikkevarer er økologiske.



Lokalerne
Mødelokalerne i LEGO® House er lidt 
anderledes end andre mødelokaler. Her må 
der gerne leges og rammerne indbyder til 
kreativitet.

Vores Play Hero hjælper jer gerne med at få 
styr på bespisning, det tekniske udstyr, som 
er til rådighed i lokalet eller fortælle en lille 
joke!

Lokalerne er fleksible og kan tilpasses efter 
jeres behov, og hvis ét rum ikke er nok til 
jeres store tanker, kan I bruge hele
LEGO House som jeres legeplads.



Sådan skaber vi en tryg oplevelse
Møde og konferencefaciliteter følger de 
samme retningslinjer, som er gældende for 
resten af huset med intensiveret rengøring, 
fokus på god håndhygiejne og afstand 
mellem grupperne for at sikre en god og tryg 
oplevelse for mødedeltagerne. Vi har taget 
nogle vigtige valg i forhold til hygiejne: 

Hold afstand 
Vi opfordrer til god adfærd og til at holde 
afstand i jeres teams og arrangementer.

Håndhygiejne 
Vi ved, at håndhygiejne er den vigtigste faktor 
i forhold til smittespredning. Derfor gør vi alt, 
hvad vi kan for at give de bedste betingelser 
for optimal håndhygiejne i LEGO® House med 
mange tilgængelige håndspritdispensere i alle 
områder og mødelokaler. Og en opfor dring 
til, at alle B2B gæster passer på sig selv og 
hinanden med god adfærd og god egen
håndhygiejne. 

Rengøring 
LEGO House har sit eget rengøringsteam, som 
sørger for fast rengøring både i og uden for 
åbningstiderne. Hver morgen mellem kl. 6 og 
10 bliver huset hoveddesinficeret. Derudover 
aftørres alle flader gennem hele dagen og 
der er desinfektionsklude til rådighed i alle 
mødelokaler, så borde og AV udstyr kan 
rengøres efter behov. Når I går til frokost 
sørger vi for at aftørre lokalet. Vi stræber 
i det hele taget efter at have de højeste 
rengøringsstandarder og har intensiveret 
rengøringen drastisk.

Desinfektionsmiddel 
Vi bruger et desinfektionsmiddel godkendt af 
Statens Serum Institut. Alle bakterier dræbes 
i løbet af 2 min. Alle overflader sprøjtes med 
midlet for at nedbringe risiko for smittefare. 

72 timers karantæne til LEGO klodserne 
Vi har indført 72 timers karantæne for alle 
LEGO klodser. Alle klodskar tømmes og 
ren gøres hver dag, inden de fyldes med 
LEGO klodser, som har været i 72 timers 
karantæne.



Al god leg starter med god kaffe! Vi byder jer velkommen i
LEGO® House til en kop kaffe og en rundvisning i vores møde
faciliteter, hvis I overvejer at holde jeres arrangement hos os.

Send en mail eller ring til os, så kan vi aftale nærmere. 

Janni Laumann Follesen 
Meeting & Conference Manager 

Maiken Bendtsen Madsen 
Sales & Marketing Assistant 

Tlf.: +45 26 77 63 80
Mail: groups@LEGOHouse.com
www.LEGOHouse.com/groups

Al god leg starter med god kaffe! Vi byder jer velkommen i
 House til en kop kaffe og en rundvisning i vores møde

faciliteter, hvis I overvejer at holde jeres arrangement hos os.

Send en mail eller ring til os, så kan vi aftale nærmere. 

Kaffe?




