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VORES TILGANG ER 
FUNKTIONEL OG FLEKSIBEL, 

MEN ALTID AMBITIØS; 

VI HAR HØJE AMBITIONER, 
MEN PRIORITERER AT VÆRE 
LOKALE OG NÆRVÆRENDE!



TALL GROUP

Gennem mere end 15 år, som full-ser-
vice leverandør i oplevelsesindustrien, 
har TALL GROUP opnået indgående 
kendskab til langt de fleste nationale og 
flere internationale venues. Denne viden 
og indsigt er af uvurderlig værdi, og anv-
endes dagligt i det nuværende virke som 
venue operatør. 
Bagkataloget tæller alt fra udvikling og 
afvikling af egne messer, musikformater, 
store konferencer i ind- og udland for 
flere tusinde personer til lancering af ho-
teller og ikke mindst langsigtede brand-
strategier - alle har de medvirket til det 
tunge og alsidige erfaringsgrundlag. 
Med ambitionen om at skabe et kraft-
center for vidensdeling, kreativitet og 
innovation indenfor oplevelsesøkonomi 
stiftedes TALL GROUP i 1999. 

Med et nationalt og internationalt 
kundenetværk i ryggen, samt respekt for 
lokalmiljøet, igangsatte TALL GROUP en 
gennemgående renovering og dimensio-
nering af TAP1 i Carlsberg byen. Et halvt 
år senere stod et multifunktionelt hus 
med anmelderrost akustik, sublim be-
liggenhed og udsøgt infrastruktur klar til 
at byde tusinde af mennesker indenfor. 

TALL GROUP’s lokale fundering og de 
mange års virke på den danske og inter-
nationale scene sikrede en succesfuld 
transformation fra gammel tappehal til 

moderne venue. Et indgående kendskab 
til lokale myndigheder og offentlige 
instanser har udrustet TALL GROUP med 
et netværk, som positionerer organisa-
tionen, som en stærk partner til etable-
ring samt drift af venues. 
Det omfattende erfaringsgrundlag, blev 
i 2012 igen bragt i spil og sikrede TALL 
GROUP en plads i samarbejdet med CMP 
og By & Havn, omkring opførelsen af 
Krydstogtterminalerne i Nordhavn. Her 
blev TALL GROUP, på et tidligt tidspunkt 
i processen, inddraget og taget med på 
råd, for at sikre helårsbelægning i de 
nye krydstogt-terminaler. TALL GROUP 
indgik i tæt dialog med CCO architechts 
omkring tilpasning og justeringer af byg-
ningerne i forbindelse med den udvid-
ede brug som venue i vinterhalvåret. I 
dag varetager TALL GROUP venuedriften 
af terminalerne i Københavns Nordhavn. 

Denne nye samarbejdskonstellation, 
omkring udvikling af sociale rum i byen, 
er ikke tidligere set og TALL GROUP kan 
her præsentere en enestående case, 
som har sikret venues med sund og vel-
funderet økonomi i den nye Nordhavn. 

Med en smidig og effektiv organisation, 
kan TALL GROUP varetage alt fra drift-
relaterede opgaver, henover opsøgende 
salg, full-service løsninger herunder 
afvikling og produktion af events, 
koncerter m.m. samt udvikling af nye 
oplevelsesformater. 

Organisationens forgrening har skabt 
et solidt og bredt fundament af aktive 
nationale og internationale kundeemner 
– en værdifuld database, der ligeledes 
investeres tid og ressourcer i løbende 
at vedligeholde, udvide og udvikle. TALL 
GROUP’s tilgang er funktionel og fleksi-
bel, men ambitiøs; Hos TALL GROUP er 
ambitionerne høje med fokus på at være 
nærværende og lokalt funderet! Med ud-
gangspunkt i disse værdier og erfaringer 
tilbyder TALL GROUP sine kompetencer 
inden for drift af venue.

FULL SERVICE VENUE DRIFT
Introduktion og baggrund

EN AF GRUNDSTENENE 
FOR TALL GROUP, BLEV SKABT 

I 2008, HVOR ERFARINGER 
OG KOMPETENCER 

KONSOLIDEREDE MED 
ETABLERINGEN AF TAP1 

- ET 7800 M2 STORT VENUE 
PÅ VESTERBRO I HJERTET AF 

KØBENHAVN. 



TALL GROUP

FULL SERVICE VENUE DRIFT
Introduktion og baggrund

TALL FACTS

Gennemsnitlig besøgstal på 200.000/år

15.000 m2 venues

Samlet kapacitet på over 10.000 personer

360° full service

Nationalt og internationalt netværk
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1999 - TALL GROUP
TALL GROUP grundlægges af Laust Chris-
tian Poulsen, der står bag flere tonean-
givende projekter indenfor oplevelsesin-
dustrien. Flere projekter har udmærket 
sig med internationale og nationale 
priser, bla. igennem TALL GROUPs første 
virksomhed, AGENDA GROUP, som igen-
nem flere år var den førende aktør 
indenfor oplevelsesindustrien i Dan-
mark. TALL GROUP tæller i dag, blandt 
andre, 7 virksomheder, som alle – med 
komplementerende kompetencer - er 
engageret i oplevelsesindustrien.
— www.tall-group.com

2009 - TAP1
September 2009, efter ca. 6 måned-
ers omfattende renovering slog TAP1 
dørene op. Hermed fik hovedstaden 
et 7800 m2 søjlefrit venue, beliggende 
i hjertet af København, på den gamle 
Carlsberg-grund. Sidenhen har tæt på 
1.000.000 publikummer gået gennem
dørene og oplevet alt fra konferencer, 
fester, shows, udstillinger/messer, 
koncerter mm. - og derved har TAP1’s 
virke bidraget markant til den spirende 
Carlsberg By.
— www.tap1.dk

2010 - TAP1 LIVE 
TAP1 LIVE blev til i samråd med nogle 
af Danmarks førende bagmænd inden-
for festival- og koncertbranchen. Med 
musikken i centrum var missionen at 
skabe et kulturelt smeltedigel for den 
danske og internationale musikscene. 
Knap 5 år efter er referencelisten lang 
og prangende, og TAP1 LIVE står i dag på 
egne ben, med et koncert-format vi er 
rigtig stolte af. 
— www. tap1.dk/organizer/

INTRODUKTION
Nedenstående en kort kronologisk introduktion til

organisationen TALL GROUP

2011 - WDV STUDIO 
Med WDV STUDIO kan TALL GROUP 
tilbyde “state of the art” grafisk kommu-
nikation – både online og offline. WDV 
STUDIO står blandt meget andet bag 
udviklingen af alle TALL GROUPs online-
platforme; herunder udvikling af venue-
platform til både TAP1 og Terminalerne. 
WDV STUDIO har igennem tiden 
hjulpet kunder til at skabe stærke visu-
elle identiteter. 
— www.wdvstudio.com

2012 - FORMAT AGENCY 
Med FORMAT AGENCY får TALL GROUP 
igen et ben ind i oplevelsesindustrien. 
Bureauet definerer nye formater inden-
for kommunikation, konferencer og 
møder med fokus på både form og 
indhold. FORMAT AGENCY’s kunder 
tæller store nationale og internationale 
virksomheder. FORMAT AGENCY’s yderst 
professionelle tilgang og sans for hel-
heden, gør TALL GROUP leveringsdygtig 
på store, unikke events og konferencer. 
FORMAT AGENCY leverer løbende ar-
rangementer i TAP1 og Terminalerne.
— www.format-agency.com

2012 - 1080 PRODUCTION 
1080 PRODUCTION leverer totalløs-
ninger indenfor teknisk produktion og 
scenografi. 1080 PRODUCTION har stor 
tilknytning til TAP1 og Terminalerne og 
leverer tekniske løsninger til alle former 
for events. Herudover har 1080 PRO-
DUCTION specialiseret sig i tekniske 
ydelser og udstyr til generel venuedrift 
såsom rigging, el-vagter, logistik m.m.
— www.1080production.com

2014 - TERMINALERNE INDVIGES 
CMP og By & havn opførte i foråret 2014 
flere cruiseterminaler i Københavns 
Nordhavn. TALL GROUP blev tidligt i pro-
cessen inddraget for at sikre en helårlig 
belægning på bygningerne samt for at 
sikre bygningsoptimering med henblik 
på drift af venue. TALL GROUP forestår i 
dag halvårligt den daglige drift.
— www.terminalerne.dk 
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VENUE ETABLERING
Som sparringspartner og rådgivende enhed kan TALL 
GROUP med fordel inddrages tidligt i processen ved 
venue etablering og dermed sikre optimale forhold 
inden for:

- Bygningstilpasning, renovering & optimering 
- Logistik & infrastruktur 
- Brand & sikkerhed 
- Bæredygtighed
- Økonomi

PROFIL & STRATEGI
Med opstart og daglig drift af tre venues i bagagen 
har TALL GROUP høstet erfaring med et bredt spektre 
af profiler & strategier. Uanset om målsætningen er 
defineret ved profit eller specifikke fokusområder og 
værdier, har TALL GROUP erfaring med hvordan, der 
skal kommunikeres og eksekveres.

VENUE OPERATØR
TALL GROUP opererer i et bredt spændingsfelt af 
drift-relaterede opgaver henover opsøgende salg, 
full-service løsninger herunder afvikling og produk-
tion, samt udvikling af nye oplevelsesformater. 

Organisationens forgrening har skabt et solidt og 
bredt fundament, herunder dog ikke udtømmende:

- Produktion & afvikling af events 
- Nationalt og internationalt kunde- 
  & leverandør netværk 
- Branding & kommunikation
- Erfarent, smidigt & professionelt team 
- Optimering af brand & sikkerheds forhold 
- Fleksibel & omstillingsparat tilgang

LOKAL FORANKRING

-
-
-
-
-

Mangfoldighed 
Værdi-integration 
Respektfuldt naboskab 
Adaptiv 
Fleksibel

360º FULL-SERVICE

-
-
-
-
-

Event bureau 
Event produktion 
Sikkerhed 
Grafisk bureau 
Professionelt & erfarent team

ENTREPRENØRISK DRIVE

-
-
-
-
-

Udvikling af events, messer, magasiner mfl.
Musikformater 
Innovation 
Brandstrategier 
Byudvikling

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED 

+

+

+
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Et samarbejde med TALL GROUP sikrer en 
organisation, der egenhændigt skaber re-
sultater gennem aktive, multifunktionelle og 
ikke mindst indtægtsskabende venues. 
Organisationens brede forgrening opfylder 
alle driftsrelaterede behov. Dog er det vigtigt 
at pointere, at TALL GROUP kan indgå på 
mange niveauer og på ingen måde er låst af 
ovennævnte kompetencer. Lige såvel som 
disse kompetencer arbejder selvstændigt i 
andre konstellationer. Organisationens fokus 
er at skabe den model, der fungerer bedst 
afhængig af samarbejdskonstellation samt 
valgt profil og strategi for det individuelle 
venue.

Gennem de sidste 7 år har rollen som venue-
operatør af nu tre huse med vidt forskellige 
profiler og strategier sikret værdifuld indsigt 
og viden. En rolle, der med fokus på realiser-
ing af idéer og planer samt løbende nødven-
dige justeringer, har resulteret i den optimale 
platform for venuedriften.

TALL GROUP
— En professionel venuepartner
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UDTALELSER
Fra samarbejdspartnere

SAMARBEJDSPARTNER
Carlsberg Byen PROJEKT: Ombygning og optimering af TAP1

TAP1 har med sin placering i en by under udvikling, bidraget til vældig positiv 
omtale af Carlsberg Byen. En stor andel i visionen er at skabe relevant trafik 
bl.a. i form af offentlige kulturelle arrangementer i TAP1. En vision vi mener er 
opfyldt. TAP1 er blevet et kendt og afholdt venue i københavnernes bevidsthed. 
TAP1 har bidraget med drift samt udvikling af kulturarrangementer og har siden 
2009 bidraget til at skabe den ønskede trafik, kendskab til og byliv i Carlsberg 
Byen. TAP1 er vellidt på området. TAP1 sikrer bl.a. ryddede områder, ro og 
orden, m.m. i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer i TAP1 eller 
på området. Carlsberg Byen er et stort område med mange lejere, det kræver 
hensyn og høj “nabomoral” lejerne imellem. Det er vores opfattelse at TAP1 
efterlever dette og er vellidt. 

— Lars Wilsdahl Ejendomschef Carlsberg Byen

SAMARBEJDSPARTNER
CCO Architects PROJEKT: Etablering af Terminalerne

“CCO Architects worked with TALL GROUP on the development of Terminalerne 
in Københavns Nordhavn. Due to their background and comprehensive efforts 
with TAP1 in the Carlsberg district on Vesterbro, TALL GROUP was able to par-
ticipate in an entirely new and refreshing manner: the organization contributed 
with innovative ideas in terms of urban development, placing value on things 
that may otherwise have been overlooked.
TALL GROUP suggested a useful utilization of the area during the winter season, 
where the buildings would oth- erwise have been empty, emphasizing a sustain-
able and complete solution to the development of the new area. The three termi-
nal buildings will have a double function as both terminal buildings and host of 
cultural events. During the winter season, the buildings will bring life to the area 
by hosting concerts, fashion shows and all kinds of conferences.”

— Jesper Kusk Pedersen Architect CCO Architects

SAMARBEJDSPARTNER: 
Copenhagen Malmø Port PROJEKT: Etablering af Terminalerne

Samarbejdet med Terminalerne, tidligt i processen, har skabt en enstående case 
omkring tilblivelsen af de nye Krydstogtterminaler i Københavns Nordhavn. Et 
byrumsprojekt, der nu kan bryste sig af at være det eneste byg- geprojekt, der 
har samlet relevante parter og dermed skabt rum i byen med helårlig belægning 
på flere niveauer.

— Arnt Møller Pedersen COO Cruise and Ferries Copenhagen Malmø Port
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KONTAKT
LAUST CHRISTIAN HOLM POULSEN

lcp@tall-group.dk

2615 1415


