Art Club

Om ARoS
ARoS er et af nordens mest besøgte museer og har en vision om at blive blandt
de tyve vigtigste kunstmuseer i verden. Med sine fem gallerier og en hel etage
dedikeret til installationskunst præsenterer museet hvert år markante nationale
og internationale kunstnere samt udstillinger med kunst fra ARoS’ egen samling.
Kæmpeskulpturen Boy, tekstilinstallationen Valkyrie Rán og ikke mindst regnbuen
på toppen, Your rainbow panorama, er nok museets mest kendte og iøjnefaldende
værker. Værkerne er hvert år med til at trække gæster fra hele verden til ARoS og
Aarhus, og i fremtiden vil man også komme for at opleve udvidelsen The Next Level
med den enorme kunstinstallation The Dome af amerikanske James Turrell, når
den åbner i 2025.
Men ARoS er meget mere end kunsten. Det er et socialt samlingssted midt i byen
og et univers for alle, der har lyst til at udvide horisonten, komme tættere på hinanden og danne fællesskaber. Museet tager aktiv del i samfundet og er debatskabende via udstillingerne, talks og andre aktiviteter, men også ved at være synlig i
medierne, deltage i paneldebatter og samtalesaloner.
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ARoS Art Club
På ARoS vægter vi samarbejdet med erhvervslivet meget højt. Derfor har vi etableret et stærkt erhvervsnetværk på tværs af forskellige brancher, der kombinerer
kunst og netværk – ARoS Art Club.
ARoS Art Club skaber stor værdi for dig som leder, for hele din virksomhed og
giver adgang til unikke oplevelser på et af nordens mest spændende og visionære museer. Erhvervsklubben består af omkring 150 virksomheder med repræsentanter på beslutningstagerniveau fra toppen af det østjyske erhvervsliv og åbner
dermed døre til nye spændende samarbejder på tværs af brancher.
Erhvervsnetværket samles flere gange om året til netværksmiddag med ledsager
i ARoS’ smukke rammer, og samtidig giver ARoS Art Club en række fordele, som
plejer virksomhedens medarbejdere og gør relationen til kunder og samarbejdspartnere endnu stærkere. På den måde styrker ARoS Art Club din virksomheds
relationer både i og udenfor organisationen.
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ARoS Art Club:
Et unikt netværk
Attraktive medarbejdergoder
Synlighed og fribilletter
Lækre mødefaciliteter

ARoS tilbyder de perfekte rammer til socialt samvær uanset om,
du skal pleje dit erhvervsnetværk eller slappe af i privat regi. Et besøg
på ARoS byder på unikke kunstoplevelser, der giver nye perspektiver
på hverdagen med masser af gods til både hjerne og hjerte.
Bettina Bach Nielsen
Kommerciel chef ARoS
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Et unikt netværk
I ARoS Art Club styrker du dit netværk blandt topledere og beslutningstagere fra
mange forskellige brancher.
Klubben har et af de stærkeste netværk i Aarhus og hjælper dig med at udvide og
vedligeholde relationer på tværs af brancher i Østjylland. Relationerne opbygges
primært gennem netværksmiddage med unikke oplevelser på ARoS, hvor kunsten
altid er omdrejningspunkt, og hvor vores museumsdirektør er vært.
Du inviteres altid med ledsager og arrangementerne er karakteriseret ved en
hyggelig stemning, tid til samtaler, lækker mad og kunst i verdensklasse. På disse
aftener opbygges mange relationer, som efterfølgende bliver til aktive samarbejder.

160 deltagere

Ledsager
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Du inviteres med ledsager

Fordele:
•	Personlig invitation til direktøren med ledsager til 4-5 eksklusive middagsarrangementer med inspirerende indlæg, networking og udlevering af kunstkatalog
•	Invitation til dagstur eller weekendtur hvert andet år (brugerbetaling)
•	Invitation til mindre arrangementer på ARoS
(f.eks. koncerter eller foredrag)
• ARoS-adgangskort til direktøren med ledsager (ubegrænset adgang)
• ARoS-magasin to gange om året
• Elektronisk virksomhedsoversigt

”

Min oplevelse med ARoS Art Club er meget positiv.
Jeg synes, at ARoS har skabt et super godt produkt,
hvor oplevelse, indsigt og læring går hånd i hånd
med netværk på højt niveau.
Henrik Kjærulff Damsgaard
Nykredit

Kilde: Epinion, 2019

Attraktive
medarbejdergoder
ARoS Art Club bidrager til at pleje, fastholde og skabe loyale medarbejdere.
Erhvervsklubben giver adgang til en række attraktive medarbejdergoder, som
skaber stor værdi for virksomhedens personale. Med adgangskortet i hånden
har dine medarbejdere fri entré med ledsager til museets udstillinger og store
kunstoplevelser som for eksempel Your rainbow panorama. Kortet giver samtidig
rabatter i ARoS ’café, restaurant, orangeri og shop.

Fordele:

Derudover afholdes en årlig event på museet, hvor personale fra alle virksomhederne i ARoS Art Club har mulighed for at hygge sig, pleje deres sociale relationer
og samtidig få en kunstoplevelse. Medarbejdernes adgang til museet er samtidig
en kilde til kreativ inspiration til gavn for hele virksomheden.

		
˚	Adgang til museet for
to personer

”

Vi er glade for at være en del af ARoS Art Club,
fordi det giver os mulighed for at tilbyde vores
medarbejdere nogle gode oplevelser, som de
værdsætter utrolig meget.
Og så er det nogle fantastiske netværksarrangementer, som afholdes.

•	To personalekort som giver
følgende goder:

		
˚	10% rabat på mange varer
i ARoS’ shop samt i café
og orangeri.
		
˚	10% rabat på Art Inclusive*
		
˚	25% rabat på kunstkataloger
udgivet af ARoS
•	Invitation til virksomhedens
medarbejdere til årligt event
med kunstintroduktion, let forplejning og hygge med kolleger
•	Fribilletter

Jens-Jacob Aarup, Inspari
* Se mere på aros.dk/ai

Synlighed og fribilletter
Som en del af ARoS Art Club får din virksomhed synlig logoeksponering, så virksomheden forbindes med brandværdier som innovativ, målrettet, inspirerende og
populær*. Omkring en halv million besøgende passerer årligt det område, hvor
jeres logo vil være eksponeret. Derudover vil det være synligt på ARoS’ hjemmeside og i ARoS-magasinet, der udkommer to gange om året. Eksponeringen viser
medarbejdere, samarbejdspartnere og det øvrige erhvervsliv, at I som virksomhed
bakker op om en vigtig kulturinstitution i Aarhus. Samtidig skaber det stolthed
blandt personalet at se virksomhedens logo eksponeret og synliggør relationen
mellem ARoS og virksomheden.
ARoS Art Club giver også 60 fribilletter til ARoS. Vi udsender 30 billetter to gange
årligt sammen med ARoS-magasinet, der blandt andet går i dybden med museets udstillinger, indeholder tematiske artikler og generelt inspirerer til besøg på
museet. Billetterne kan for eksempel benyttes til pleje af kunder og leverandører,
som dermed også får glæde af ARoS Art Club og adgang til kunst i verdensklasse.

*Kilde: Gersdorff Research 2021

Fordele:
•	Logoeksponering på storskærm
centralt på ARoS
– 1/2 million besøgende
•	Logoeksponering i ARoS
magasinet med et oplag på
26.000 (to gange årligt)
•	Logoeksponering på ARoS’
hjemmeside med 600.000
besøgende årligt
•	Logoeksponering i mødelokale
Sky Room på ARoS
• Fribilletter

Gæster fra

hele verden

Ubegrænset gratis* lån af Art Lounge i 2022,
– mødelokalet med byens bedste udsigt.
Ved køb af forplejning

Lækre faciliteter
til møder og events
Giv dine medarbejdere og andre forretningsrelationer en oplevelse udenfor eget
domicil i ARoS’ unikke og inspirerende rammer.

Fordele:
•	Ubegrænset gratis lån af
Art Lounge i 2022
(ved køb af forplejning og kun to
bookinger ad gangen)
Tirsdag–fredag
Weekend 		

kl. 9- 21
kl. 10-17

Med sin placering midt i Aarhus, sin smukke arkitektoniske stil og udsigt over hele
byen, er ARoS et unikt og utraditionelt sted at afholde møder og events.

•	Gratis rundvisning for max.
25 personer inkl. velkomstdrink én gang årligt

De lækre faciliteter giver mulighed for at afholde alt fra dagsmøder, kundeevents,
kreative workshops, bestyrelsesmøder og konferencer. Som en del af ARoS Art Club
får du adgang til lokalerne til konkurrencedygtige priser.

•	10% rabat ved leje af lokaler
og forplejning til møder og
arrangementer

Lokaleoversigt
Restaurant
Etage:
Max antal:

8
150

Art Lounge
Etage:
Max antal:

8
26

Auditoriet
Etage:
Max antal:

3
178

Sunset Lounge
Etage:
Max antal:

9
45

Sky Room
Etage:
Max antal:

9
12

ARoS Art Club
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Alle fordelene
ARoS Art Club giver mange fordele, der alle tager udgangspunkt i ARoS’
unikke rammer og indhold. Her ses en samlet oversigt over alle fordelene,
som favner hele virksomheden:
Netværk
•	Invitation til direktøren med ledsager til 4-5 eksklusive middagsarrangementer med inspirerende indlæg, networking og udlevering
af kunstkatalog
•	Invitation til dagstur eller weekendtur hvert andet år (brugerbetaling)
•	Invitation til mindre arrangementer på ARoS (f.eks. koncerter
eller foredrag)
•	ARoS-adgangskort til direktøren med ledsager (ubegrænset adgang)
• ARoS-magasinet to gange om året
Medarbejdergoder
•	To personalekort med fri adgang til museet.
Hvert kort giver adgang for to personer
•	Invitation til virksomhedens medarbejdere til årligt event med
kunstintroduktion, let forplejning og hygge med kolleger
•	25% rabat på kunstkataloger udgivet af ARoS
•	10% rabat på mange varer i ARoS’ shop samt i café og orangeri
Synlighed
•	Logoeksponering på storskærm centralt på ARoS
•	Logoeksponering i ARoS-magasin med et oplag på 26.000
(udkommer to gange årligt)
•	Logoeksponering på ARoS’ hjemmeside med 600.000 besøgende årligt
•	Logoeksponering i mødelokaler på ARoS
Mødefaciliteter
•	Ubegrænset gratis lån af Art Lounge i 2022 ved køb af forplejning*
•	Gratis omvisning for max. 25 personer inkl. velkomstdrink én gang årligt
•	10% rabat ved leje af lokaler og forplejning til møder og arrangementer
Fribilletter
•	60 årlige fribilletter
Pris 12 måneder:

28.000 kr. ex. moms

Ar t Club

*kun to bookinger ad gangen. Tirsdag – fredag kl. 9-21, weekend kl. 10-17.

Forbehold for fejl og ændringer

På gensyn
i ARoS Art Club
Kontakt
Lotte Meinert Toft
Ansvarlig for ARoS Art Club
Mail: lt@aros.dk
Tlf: 6190 4931

Bookning af mødelokale: event@aros.dk
aros.dk/artclub

