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PRESSEMEDDELELSE, 17.04.2015: 

WALLMANS – EN STOR AKTØR I HOTELBRANCHEN 
Wallmans Dinnershow i Cirkusbygningen har siden 2003 været en del af det københavnske udbud af 

oplevelser til hovedstadens indbyggere og gæster. Flere end 825.000 mennesker har besøgt Wallmans, 

og gæsterne kommer fra hele Danmark, store dele af Norden og Europa. Wallmans samarbejder med 

mange af byens hoteller, event- og rejsebureauer og den synergi, som partnerskaberne resulterer i, er 

til gavn for alle – ikke mindst gæsterne: 

”Vi sætter stor pris på vores hotelpartnere og glæder os over, at Wallmans hvert år bidrager med 

tusindvis af overnatninger til de Københavnske hoteller. Omvendt tilbyder hotellerne også Wallmans 

Dinnershow som en del af det oplevelsesudbud, hotelgæsterne har til rådighed. Hotellet kan selv helt 

enkelt booke gæstens billetter i bookingsystemet Wallmans Online, som alle vores hotelpartnere har 

adgang til,” siger Adm. Direktør i Wallmans Cirkusbygningen, Dorthe Fryd Ekelin, og fortsætter: 

”Det er populært, da Cirkusbygningen er det eneste sted i København, der tilbyder aften under-

holdning på engelsk, minimum tre dage om ugen. Derudover er vores beliggenhed og kapacitet nogle 

vigtige parametre: vi ligger bogstaveligt talt i hjertet af København.” 

VIRKSOMHEDERNE HAR FÅET ØJNENE OP FOR CIRKUSBYGNINGEN 

Netop Cirkusbygningens kapacitet og showets internationale standard spiller en vigtig rolle i forhold 

til at tiltrække erhvervslivet, og her gør hotellerne også i højere og højere grad brug af den store 

samarbejdspartner på Axeltorv: 

”Vi kan mærke en stigning i antallet af erhvervskunder, som kommer fra vores hotelpartnere. Det er 

ikke alle hotellerne som selv har restaurant- og konferencefaciliteter, eller som kan rumme de helt 

store selskaber, og her er vores erhvervspakker, Business Break og Working Dinnershow, nogle 

rigtig populære løsninger,” siger Dorthe Fryd Ekelin. 

BØRSEN: EN 5-STJERNET SUPERFORESTILLING 

De fleste virksomheder i Danmark tænker automatisk julefrokost eller sommerfest, når de hører 

navnet Wallmans. De seneste år har flere og flere virksomheder dog brugt Cirkusbygningens unikke 

rum til alt fra kick-off-møder med 50 deltagere til konferencer med 1000 deltagere. Danmarks store 

erhvervsdagblad Børsen deler virksomhedernes begejstring for Wallmans i Cirkusbygningen. I dag, 

fredag, giver Lars Wallenberg fra Børsen Wallmans Dinnershow 5 stjerner med følgende 

kommentarer: 

”Wallmans flotte dinnershow i Cirkusbygningen i København er (…) en 5-stjernet superforestilling. 

Forførende og i international klasse, her tilsat en lang række suverænt gode top-kunstnere. Benyt 

Dem også af chancen for at indtage en lang række velsmagende retter og vine, der serveres under 

den elegante og engelsksprogede forestilling. Oplagt sted for en god familie- eller 

forretningsmiddag.” 

”Vi er naturligvis utrolig stolte af Børsens 5 stjerner. Vi tager imod flere og flere danske og 
internationale virksomheder, som ønsker at afholde en konference, en firmafest eller ganske enkelt at 
give deres kunder, partnere og medarbejdere en festlig aften. Derfor glæder det mig meget, at 
Børsen anbefaler Wallmans i Cirkusbygningen med 5 stjerner til erhvervslivet” afslutter Adm. 
Direktør Dorthe Fryd Ekelin. 


