
 

COWI og Radisson Blu Scandinavian Hotel Aarhus samarbejder med Aarhus 2017 

Rådgivningsfirmaet COWI og hotellet Radisson Blu Scandinavia i Aarhus engagerer sig begge i Europæisk 

Kulturhovedstad Aarhus 2017 med samarbejdsaftaler til en samlet værdi af en million kroner. 

 

Aarhus 2017 har netop underskrevet en samarbejdsaftale med henholdsvis rådgivningsfirmaet COWI og 

Radisson Blu Scandinavian Hotel Aarhus.  

 

Begge partnerskaber består af både kontante bidrag og serviceydelser. COWI bidrager blandt andet med 

ydelser i form af rådgivningsbistand, mens Radisson Blu Aarhus leverer en række serviceydelser i form af 

lån af mødefaciliteter og hotelværelser til tilrejsende kunstnere og kreative samarbejdspartnere, der 

gæster Aarhus op til kulturhovedstadsåret i 2017.  

 

Administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews er begejstret over at kunne byde COWI og 

Radisson Blu Aarhus velkommen som samarbejdspartnere til den Europæiske Kulturhovedstad:     

 

”Jeg er meget glad for, at COWI og Radisson Blu Scandinavian Hotel Aarhus aktivt involverer sig i 

kulturhovedstaden. Vores kulturhovedstadsår bliver en game-changer i samspillet mellem 

forretningsverdenen og kulturlivet. Det bliver et år med millioner af besøgende i Aarhus og resten af 

regionen, og det vil øge antallet af arbejdspladser betydeligt. Partnerskaberne med COWI og Radisson Blu 

Aarhus er gode eksempler på virksomheder, der engagerer sig med både tid, penge, produkter og ydelser. 

Det er helt afgørende, at vi får den form for opbakning fra erhvervslivet, og vi er meget taknemmelige for 

ethvert bidrag til Aarhus 2017,” siger Rebecca Matthews. 

 

Hos COWI er man også begejstret over at være en del af kulturhovedstaden: 

 

”COWI har valgt at støtte Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, fordi det er det største 

kulturarrangement i Østjylland nogensinde. Vi forventer, at kulturhovedstaden er meget mere end kultur 

frem til 2017 – det bliver en motor, der er med til at drive Aarhus endnu længere frem, og det er en 

udvikling, vi som østjysk virksomhed meget gerne vil understøtte og være en del af,” siger regionsdirektør 

for COWI i Midtjylland Jasper Kyndi. 

 

Salgsdirektør hos Radisson Blu Scandinavian Hotel Aarhus Casper Bock glæder sig over samarbejdet mellem 

hotellet og kulturhovedstaden: 

 

”Vi ønsker at være en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, fordi det er en helt unik mulighed for 

at placere Aarhus på det europæiske landkort. Den mulighed må ikke glippe. Det er vigtigt, at 

kendskabsgraden til Aarhus bliver større ude i Europa, så der både under og efter kulturhovedstadsåret i 

2017 vil komme en masse gæster og turister for at besøge vores by. Det betyder meget for os, at vi kan 

bakke op omkring denne store event, hvor vi forventer, at mange gæster vil besøge byen i løbet af året,” 

siger Casper Bock. 
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