Hvad er CPH Lounge?
-

-

CPH Lounge er leverandør til den samlede møde- og eventbranche, og under motto’et
‘Creating Small Worlds’ gør vi altid en dyd ud af at skabe noget helt unikt for den
enkelte kunde. CPH Lounge er førende inden for indretning af lounge- & spiseområder,
konference set-up mv., og sammen med vores kunder har vi en tæt dialog og sparring,
så det færdige event bliver præcis, som slutkunden har forventet.
Vi kan med vores mangeårige erfaring inden for små og store begivenheder være en
solid og kreativ medspiller, når der arbejdes videre med udførsel af den røde tråd eller
grundidé.
CPH Lounge’s kerneområde er møbeludlejning - vi har også ekspertise inden for
specialdesign og messestande og kan hjælpe, når vi har kunder, som ønsker
dette. Derudover har CPH Lounge et godt samarbejde med kollegerne i branchen, hvis
der skal koordineres service, telte eller lignende – da dette ikke ligger inden for CPH
Lounge’s eget sortiment.

Hvad er jeres ekspertiser, og hvilke arrangementer arbejder I med?
-

-

Vores ekspertise er at skabe præcis det univers, som vores kunder ønsker – til den rette
tid, mængde og pris. Vi er vant til at arbejde med deadlines samt at overholde disse, og
det samme forventer vi af vores kunder. CPH Lounge er fleksible og sætter en ære i
planlægningen. Vi har derudover stor lagerbeholdning i Danmark, og med dette,
kombineret med vores logistiske sans, tages der hensyn til miljøet, ved at møblerne ikke
skal fragtes op gennem Europa.
For CPH Lounge er intet for småt eller for stort, og netop ved European Song Contest
2014 viste vi for alvor, at vi kunne håndtere store produktioner. Indretning af lounge- og
arbejdsområder for den internationale presse, omklædningsfaciliteter, frisør og
makeup, kantiner mv. Denne opgave var, udover egne møbler, en koordinering med
vores kolleger i branchen for at vi kunne levere den rette mængde inden for en til tider
meget snæver tidsramme.

Hvad er det unikke ved jeres produkt?
-

Alle møbler hos CPH Lounge er af høj kvalitet, og vi gør vores yderste for, at møblerne
altid fremstår indbydende og pæne. Som de eneste i Danmark kan vi levere en rund bar i
Ø5 m og Ø10 m. Ligeledes har vi et stort lager af forskellige loungemøbler fra blandt
andet det danske firma Softline, hollandske firma BloField, tyske SuiteStuff og svenske
Ikea. Særligt kendetegn for vores borde er, at disse kan bruges uden dug – ud over
hensynet til miljøet gør dette arbejdet lettere for personalet on site, som blot med en
klud hele tiden kan holde pause- og frokostområder pæne. Alle vores møbler kan
kombineres på kryds og tværs, da de alle er lettet og skandinaviske i udtrykket.

Hvad bringer fremtiden for CPH Lounge?
-

Vores strategi for de næste 3 år er at få endnu flere varer på dansk lager samt løbende

at supplere med nye spændende produkter. Især de meget korte tidsfrister, der
arbejdes med, gør det ekstra vigtigt, at lagerbeholdningen er i Danmark, og at mængden
er stor. På jobsiden håber vi på en forsat vækst med nuværende samarbejdspartnere og
nye kunder, men vi kan samtidig mærke en øget interesse fra internationale bureauer/
kunder.

Hvorfor er I partner/sponsor for MPI Denmark?
-

CPH Lounge ser medlemskabet af MPI Denmark som en naturlig udvikling af vores
netværk. Vi ser frem til at kunne bidrage med erfaring og ideer i netværket samt møde
kollegaer og kunder under mere uformelle sammenkomster. Vi håber, at vi med
medlemsskabet også kan bidrage til, at vi sammen i branchen kan sætte en ny og højere
standard for møder, konferencer og events i Danmark.

--Indretning af div. loungeområder m.v. i forbindelse med ESOF2014 ved Crone & Co., DI
Topmødet 2014 ved Dansk Industri, Danish Maritime Forum 2014 ved MCI Copenhagen og et
Mærsk-arrangement primo 2015 ved Agenda Group er blandt de arrangementer CPH Lounge
fremhæver.

