
1

Det finnes et sted i Norge 
       for dem som 

        tenker stort
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STØRST OG FØRST

Med flere tusen sengeplasser, Norges største konferansesal, mediesenter, varierte 
møtefasiliteter, strand og friområder, restaurantkjøkken, og hele fjorden rett utenfor 
bryggekanten, er Oslofjord Convention Center Norges første konferanselandsby spesial-
designet for å bygge kultur, begeistring og samhold i virkelig store organisasjoner.  

Kloke strategier er avgjørende verktøy for 

å bygge suksessfulle selskaper, men for å 

gjøre tanker om til virkelighet må også alle 

ansatte være med og dra i samme retning. 

Det krever en sterk og smidig bedrifts-

kultur. Ved Oslofjord har vi lagt alt til rette 

for å bygge slike kulturer. 

Vår tanke er at også store selskaper har 

behov for å dele noe verdifullt sammen. 

De små øyeblikkene, stedet, fellesskapet 

– og de store målsettingene.

Velkommen til oss!
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De små øyeblikkene, sjøen, fellesskapet   
                         – og de store målsettingene.
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Det skal være lett å komme til oss, 

                           og vanskelig å dra igjen. 
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ET LITE ØYEBLIKK UNNA OSLO, 
OG RESTEN AV VERDEN

Oslofjord ligger usjenert til ved kysten, men også sentralt plassert i verden med 
nærhet til tre lufthavner, fergeforbindelser til Europa, tog og buss. 

Fra Oslo bruker man cirka halvannen time 

med bil på gode veier, og med Oslo Lufthavn 

Gardermoen to timer og Sandefjord Lufthavn 

Torp kun 20 minutter unna, er konferanse-

senteret lett tilgjengelig både fra innland og 

utland. Mellom Oslo Lufthavn Gardermoen 

og Tønsberg eller Stokke er det også hyppige 

togforbindelser.

Mindre enn 40 minutters kjøring fra Oslo-

fjord er det i tillegg fergeforbindelse både til 

Danmark og Sverige. 

Det skal være lett å komme til oss, 

og vanskelig å dra igjen. 



8

MULIGHETER

Konferanser, kongresser, kultur- og idrettsarrangementer – Oslofjord tilbyr uansett en 
komplett ramme med konferansefasiliteter, bevertning, overnatting og aktiviteter for 
flere tusen personer, innenfor samme idylliske område. 

Siden oppstarten i 2004 har Oslofjord 

Convention Center vært åsted for alt fra 

store kongresser og konferanser til nasjonale 

hestearrangementer, fotballeventer, messer, 

firmafester, og konserter. Utfordringer som 

har lært oss å takle de fleste behov og som har 

bygget spisskompetanse i vår organisasjon. 

I dag er vi en unik aktør i det norske 

markedet og har vilje til alltid å strekke oss 

litt ekstra, og finne de løsningene som sikrer 

ditt arrangement best – eller dere kan selv 

skape rammene for arrangementet. Vi gir 

dere gjerne nøklene til Oslofjord, hvis dere 

ønsker å håndtere arrangementet på egen 

hånd.  

Oslofjord Convention Center er en inspirerende 

og naturskjønn ramme rundt ditt 

arrangement, kurs eller konferanse. Vi gjør 

vårt 

ytterste for å gi dine ansatte og kunder en 

helt spesiell opplevelse både faglig og 

sosialt. Dessuten kan vi by på bølgeskvulp 

og sand mellom tærne.

STORE 
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KONFERANSESALENE

Oslofjord Convention Center byr på multifunksjonelle og fleksible løsninger, med  
møteplasser for opptil 6000 mennesker. I tillegg er senteret utstyrt med det beste  
av teknisk utstyr, som direkte satellittoverføring, mediesenter og et av landets  
beste lydanlegg.

De aller største opplevelsene finner man 

i konferansesalen som er Norges største: 

4800 kvadratmeter med 6800 sitteplasser 

og 700 ståplasser. Fra myke og komfortable 

stoler kan man nyte showet på tre skarpe 

storskjermer, akkompagnert av et av de beste 

lydanleggene i Norge. Her kan selv de på 

bakerste rad følge alt som skjer på scenen. 

Til tross for størrelsen er konferansesalen 

både varm og intim, og ubenyttede områder 

kan tones ned ved bruk av lysvegger, slik at 

den også passer for mindre grupper.
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TEKNOLOGI SOM BRINGER 
FOLK SAMMEN

Oslofjord er ikke bare sjø, sand og vakker natur – vi har også vakker høyteknologi.

Konferansesenteret er utstyrt for storskjerm- 

og TV-produksjon, med et stort antall 50” 

skjermer montert rundt om i senteret. Disse 

formidler informasjon til gjester eller viser 

direkte overføring fra konferansesalen. Vi har 

også en egen up-linkstasjon for satellitt samt 

IP-TV-distribusjon. Simultantolkeanlegg for 

20 språk, samt muligheter for fjerntolking av 

13 språk sikrer også kvaliteten på 

internasjonale møter og kongresser.

I hjertet av senteret tilbyr vi medie- og 

tekniske fasiliteter, for eksempel for å 

gjennomføre TV-sendingen «Oslofjord 

Frokost TV», som sendes fra studio til  

alle leiligheter.

De små øyeblikkene, sjøen, fellesskapet   
                         – og de store målsettingene.
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MESSER, MÅKER OG MORO

I tillegg til å være Norges største konferansedestinasjon har Oslofjord også disponibelt 
opp til 4300 m2 som kan benyttes til utstillinger og messer, eller til andre arrange-
mentsrelaterte formål, samt store områder for utendørsaktiviteter. 

For ikke å glemme tilgang til en av landets beste golfbaner og vakreste fjorder.

Oslofjord dekker hele 270 000 m2, inkludert 

et strandområde på hele 9000 m2, og i 

samarbeid med erfarne eventbyråer kan 

vi tilby spennende og sosiale aktiviteter i 

tilknytning til ditt arrangement. Senterets 

hellebelagte forplass på 2400 m2 gir hyggelig 

utsikt over fjorden og med nedfelt spesial-

belysning og vannfontener er dette stedet 

for storslagne og stemningsfulle timer på 

kveldstid.

Minikonserter, fjordturer, fotballturneringer 

for tusen ansatte, kulturvandringer, tema-

fester eller store matopplevelser i fjæra? 

Det er mer enn nok plass hos oss.   
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NÅR MANGE DRØMMER OM 
DET SAMME

Oslofjord er i særklasse som nordisk konferansedestinasjon når det gjelder antall senger. 

Få steder kan konkurrere med Oslofjord 

Convention Center når det gjelder drømmer. 

Vi disponerer 700 leiligheter med opp til 3000 

senger på selve konferanseområdet. 

Leilighetene er moderne og lyse, og fullt 

innredet med stue, soveplass, kjøkken og 

bad, med internett-tilgang og IP-TV som gjør 

det mulig å følge det som skjer i salen. Alle 

leiligheter er røykfrie.

Ved arrangementer for over 2500 personer 

blir stemningen uformell, sosial og kompakt, 

da flere deler på boenhetene. En fin måte å 

bli enda bedre kjent med hverandre.

Hotellstandard

Oslofjord tilbyr også overnatting ved 

alle lukkede arrangement, events eller 

konferanser. Våre fleksible hotellfasiliteter 

kan takle de fleste utfordringer og behov, fra 

mindre konferanser til store internasjonale 

kongresser.

 

Den lille landsbyen

Nedenfor konferansesenteret har Oslofjord 

en egen, idyllisk hageby med 500 leiligheter 

i tre ulike størrelser. Leilighetene er moderne

og lyse, og fullt innredet med stue, soveplass, 

kjøkken og bad. Disse har også internett-

tilgang og IP-TV slik at man kan våkne til 

egenprodusert frokost-TV og sjøutsikt. Som 

gjest ved Oslofjord skal man slippe å bruke 

dyrebar tid på bussing mellom hoteller og 

selve konferansestedet. Vi har alt på ett sted. 
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Mat er opplevelser som bygger 
                 samhold og gode samtaler.
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STORE OG SMÅ MATOPPLEVELSER 

Oslofjords utvalg av spisesteder er stort og variert, fra eksklusiv restaurant til kaffe-
bar, kafeteria samt fast-food restaurant, isbar og diverse kiosker.

Mat er opplevelser som bygger samhold 

og gode samtaler, og Oslofjord har rike 

muligheter for gode måltider. Vi kan servere 

alt fra tre-retters bankettmiddager til enkle 

måltider i store kvantum. 

Kjole og hvitt

Konferansesalen er ideell for banketter og 

kan tilpasses deltakerantallet. Her serveres 

tre-retters bankettmiddager for opp til 2500 

gjester. Kafeteria Oasen, som ligger vegg i 

vegg med selve konferansesalen, har kapasitet 

på inntil 1000 personer til bankett eller buffé.

Løs snipp

Oslofjord kan også tilby uformell bevert-

ning som grillbuffé, enkle middager i vår 

kafeteria eller et maritimt skalldyrmåltid 

ved strandområdet. I tillegg har vi utviklet et 

unikt produkt for store grupper som ønsker 

enkel og effektiv servering: I løpet av få 

minutter blir et godt måltid utlevert i delikate 

esker og kan serveres for opptil 6000 gjester.
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FRA STORT TIL

Har du store tanker for din bedrift? Det har vi også, og i løpet av de neste årene skal vi 
investere over én milliard kroner i å utvikle området rundt Oslofjord. Målet er å bli en av 
Europas ledende konferansedestinasjoner for store bedrifter og organisasjoner.

Dette innebærer en fysisk utbygging med 

alt fra idrettsanlegg, til utvidet overnattings-

kapasitet og kyststi, samtidig som det også 

innebærer en oppgradering av tjenestene vi 

leverer på service, logistikk og fagkunnskap 

hos våre ansatte. 

KJEMPESTORT!
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HVA SYNES GJESTENE VÅRE?

KIWI
REITAN CONVENIENCE  
NORGE AS
Monica Rostad, prosjektleder for Riksmøte

 Hvorfor valgte dere Oslofjord som 

destinasjon? 

- Beliggenheten passer vårt firma veldig 

godt. Det er også viktig for oss at alle kan 

bo på det samme området både i forhold til 

det sosiale og logistikk.

 

 Hva vil dere trekke frem som spesielt 

positivt ved stedet?

- Muligheten for å ha leverandørmesse i 

tett tilknytning til området det faglige 

programmet går, er spesielt viktig for oss.

 Vil dere anbefale stedet til andre som 

skal holde store arrangementer? 

- Vi anbefaler alle å gjøre sine egne vurde-

ringer i forhold til hva som er viktig, men 

for oss passer Oslofjord Convention Center 

godt for vår type arrangement.

Tron Eggen, markedssjef

 Hvorfor valgte dere Oslofjord som 
destinasjon?

- Fordi dette var det eneste stedet KIWI 

kunne klare å holde en gruppe på 4200 

samlet over 2 dager.

 

 Hva vil dere trekke frem som spesielt 
positivt ved stedet?

 - Rent, ryddig, god struktur, fantastisk 

logistikk, bespisning, beliggenhet, praktisk 

for gjennomføring av så vel faglig som 

sosiale samlinger.

  Vil dere anbefale stedet til andre 
som skal holde store arrangementer?

- Ja, har allerede gjort det. I tillegg har vi 

bestilt stedet for en ny SUPERKIWIADE, 

denne gang med enda flere deltakere.
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EVENTPARTNER KOMON
Rune Bergsvand, daglig leder

 Hvorfor valgte dere Oslofjord som 
destinasjon?

- På grunn av deres store kapasitet, og 

erfaring med større arrangementer.

 
 Hva vil dere trekke frem som spesielt 

positivt ved stedet?

- En fantastisk service og profesjonalitet i 

alle ledd. Stedets fasiliteter er også unike.

 
 Vil dere anbefale stedet til andre som 

skal holde store arrangementer?

- Oslofjord kan trygt anbefales, det er 

desidert det beste stedet i Norge for større 

arrangementer.

Knut Meiner, daglig leder

 Hvorfor valgte dere Oslofjord som 
destinasjon?

- Oslofjord er et spesielt godt egnet sted 

for mange typer store arrangementer, og 

hovedarenaen passer godt til både det 

faglige og underholdning.

  
 Hva vil dere trekke frem som spesielt 

positivt ved stedet?

- De har alt på ett sted; både arrangements-

arena og bosted. Gjestene kan bo på stedet 

og ikke forsvinne ut i bybildet. 

 
 Vil dere anbefale stedet til andre som 

skal holde store arrangementer?

- Til store arrangementer vil jeg anbefale 

Oslofjord! Når de får på plass flere møte-

rom til parallelle sesjoner vil alt være 

helt topp.

“Oslofjord kan trygt anbefales, det er desidert det 
      beste stedet i Norge for større arrangementer.” 

- Rune Bergsvand, Eventpartner



24

HVA ER ET 
LITE ØYEBLIKK VERDT?

Hvordan motiverer man, inspirerer og knytter mennesker tettere sammen? 
Vi opplever ting sammen. 

Oslofjord er et gigantisk anlegg. Likevel er 

de små øyeblikkene det mest spesielle vi har 

å by på. Sand mellom tærne, varme kvelder 

med samtaler utenfor de små sørlandshusene, 

konserter, fotballkamper, bølgeskvulp og 

måkeskrik. 

En vellykket konferanse eller kick off handler 

om å formidle bedriftens store tanke, strate-

gier og visjoner ut i hele organisasjonen – og 

det gjør man kanskje aller best ved å la folk 

møtes og ha det hyggelig sammen. Hos oss 

samles absolutt alle på ett sted, med en hel 

fjord av opplevelser å øse av. 
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Jo flere vi er sammen, jo flinkere blir vi! 
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SLIK KOMMER DU TIL OSS

OSLO  1t og 15 min

FLYPLASS 18 min

(Sandefjord International Airport Torp)

TOG  7 min (Stokke)

TØNSBERG 12 min



27

BELIGGENHET

 Oslofjord Convention Center ved kysten 

mellom Stokke og Tønsberg i Vestfold, ca. 1,5 

timers kjøring fra Oslo. 

Besøksadresse: Brunstadveien 77, 

3159 Melsomvik. Postadresse: Postboks 101 

Brunstad, 3168 Melsomvik

Telefon: +47 33 00 20 00 (08.00 – 16.00). 

Se for øvrig mobilnummer til våre kontakt-

personer på  www.oslofjord.com

TRANSPORT

 Bil: Fra E18 (- mellom Tønsberg og 

Sandefjord): Ta av fra E18 til Stokke RV 303. 

Følg deretter skilting til Oslofjord Convention 

Center. 

Fra Tønsberg/Horten (via RV 312): 

Kjør til rundkjøringen ved Jarlsberg Travbane 

og følg RV 303 mot Stokke. Etter ca. 5,4 km er 

det skiltet til Oslofjord Convention Center.

 Buss: Rute 130 går mellom Tønsberg og 

Stokke via Melsomvik. Nærmeste stoppested 

er Tufte, som er 1,4 km unna Oslofjord Conven-

tion Center. Bussruter finner du hos Vestviken 

Kollektivtrafikk. Vi samarbeider med Kals-

vogna turbuss som tilbyr transport for små og 

store grupper fra alle destinasjoner i Norge.

 Tog: Nærmeste togstasjon er Stokke 

(7 min unna) eller Tønsberg (15 min unna). 

Rutetider finner du hos NSB. Vestviken Kollektiv-

trafikk gir også informasjon om rutetider for 

tog. Klikk deg inn på Vestfoldbanen. Det er 

også mulig å chartre Flytoget direkte til Stokke 

fra Oslo Lufthavn Gardermoen eller fra Oslo 

Sentralstasjon, dermed sparer man ½ time i 

reisevei.

  Taxi: Tønsberg Taxi AS: tlf. 33 30 11 11

Taxibussen Tønsberg AS: tlf. 980 02 222

Vestfold Taxisentral AS (Sandefjord): tlf. 33 42 02 00

 Ferge: Mellom Horten og Moss er det jevnlig 

fergeforbindelse over Oslofjorden. Rutetider 

finner du hos Bastø Fosen. Fra Horten er det 

25 minutters kjøring til Oslofjord.

Mindre enn 40 minutters kjøring fra Oslofjord 

er det fergeforbindelse både til Danmark 

(Larvik–Hirtshals) og Sverige (Sandefjord–

Strömstad). Informasjon og rutetider finner 

du hos Color Line.

 

 Fly: Oslofjord ligger i nær avstand fra tre 

store flyplasser i Norge og er derfor et veldig 

tilgjengelig konferansesenter for kunder både i 

inn- og utland:

 Sandefjord Lufthavn Torp: Ca. 20 minutter

 Gardermoen: Ca. 2 timer. Mellom Oslo Luft-

havn Gardermoen og Tønsberg eller Stokke er 

det direkte togforbindelse via Oslo Sentralstasjon.

 Lufthavn Rygge: Ca. 1 time.

http://oslofjord.com/no/Beliggenhet/fjord/

FAKTA



Besøksadresse: Brunstadveien 77, 3159 Melsomvik, Postadresse: Postboks 101 Brunstad, 

3168 Melsomvik, Telefon: +47 33 00 20 00 (08.00-16.00)

oslofjord.com 


