Et jubilæum, der er værd at markere!

Verdens ældste PCO fylder 60
At arrangere kongresser er et fag, en profession.
For grundlæggerne af DIS Congress Service var
det nærmest et kald. Og den faglige stolthed
præger den dag i dag virksomheden, der med
fejringen af sit 60 års jubilæum den 1. november
2012 er verdens ældste PCO (Professional
Congress Organiser).

og stadig er - kernen i virksomheden, ligger på et
sted mellem 400 og 1.500 deltagere.
Når en international kongres lander i Danmark,
står der altid en vært bag. Det kan være en
forening eller en organisation, det kan være en
multinational virksomhed, det kan være
regeringen eller et ministerium eller en gruppe af
forskere og videnskabsfolk. Under alle
omstændigheder mennesker, som på et
foregående møde ude i verden har tænkt: ”Nu er
det altså vores tur til at invitere…” Men de er altså
også folk, som har rigeligt andet at se til i deres
daglige arbejde.
Tryghed
Her er det, DIS Congress Service kommer ind i
billedet. Med sin ekspertise og erfaring, sit
netværk og kendskab til alle væsentlige aktører i

Helle Klestrup og Peder Andersen leder i dag DIS
Congress Service og ses her i deres rette element
– ved en international kongres i København.
DIS Congress Service har i årenes løb været med
til at gennemføre flere end 2.600 arrangementer.
I alle størrelsesordener, lige fra 50 deltagere til
15.000. Langt størstedelen af de internationale
kongresser, som hele vejen igennem har været -

mødebranchen, fungerer DIS som værtens
forlængede arm og supplerer både den kreative
og den logistiske hjernehalvdel.
På den måde opstår der et nært
samarbejdsforhold, som sikrer tilstedeværelsen af
de nødvendige, ekstra ressourcer og giver værten
tryghed. Værtsopgaven forvandles fra en pligt og
hårdt (ekstra)arbejde til en fagligt fokuseret
indsats og en både personligt tilfredsstillende og
festlig oplevelse. Utallige DIS-kunder gennem
årene vil skrive under på det!
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I en række tilfælde har samarbejdet med DIS
udviklet sig et fast partnerskab, således at DIS i
dag er ”core PCO”, dvs. fast arrangør af flere
organisationers årlige kongresser, uanset hvor
inden for f.eks. Europa de afholdes.

Det er de samme hovedprincipper, DIS arbejder
ud fra i dag, som har været medvirkende til
virksomhedens – og kundernes – succes gennem
årene: -Fleksibilitet og hurtige svar, der er vores
filosofi, siger adm. direktør Peder Andersen.

Seneste eksempel er European Association for
Animal Production, hvis kongres DIS i august
2012 stod for i Bratislava; 2014 bliver den holdt i
København, i 2015 Polen og i 2016 England, hver
gang igen med DIS som arrangør.

En af de væsentligste forandringer er formentlig
de teknologiske landvindinger, som heldigvis
giver mindre papir på kongresserne og til
gengæld inddrager apps til smartphones og
tablets og meget andet. DIS anvender naturligvis
alle tidens værktøjer.

Internationalt verdenssyn
Fra dag ét i 1952 har DIS Congress Service været
præget af et ægte internationalt verdenssyn og
dermed også været en pioner og foregangsvirksomhed i den globale kongresbranche.
Det har bl.a. givet sig udslag i, at den daværende
direktør for DIS, Erik Friis, i 1968 var en af de fire
stiftere af IAPCO – International Association of
Professional Congress Organisers. Her ses Erik
Friis som nr. 3 fra venstre. Han blev senere
direktør for det fælles kongressekretariat for
Verdensbanken
og Den
internationale
Valutafond i
Washington,
DC.
DIS’ direktør
Peder Andersen
sidder i dag i
bestyrelsen for
IAPCO.
En anden betydende organisation inden for
branchen er ICCA – International Congress and
Convention Association – som DIS har været
tilsluttet stort set fra starten. Her modtager Helle
Klestrup og
Peder
Andersen,
flankeret af
ICCA’s
daværende
præsident,
Leigh Harry
(t.v), og CEO
Martin Sirk,

DIS Congress Service blev grundlagt i 1952 som
en del af DIS-fonden (Danmarks Internationale
Studenterkomité). Firmaet blev udskilt fra DISfonden i 1987 og i 1989 købt af Henning Klestrup.
DIS Congress Service A/S gennemførte i 2005 et
generationsskifte, og i dag ejes firmaet af Helle
Klestrup, hvis mand, Peder Andersen, er
administrerende direktør.

Et udpluk af de mange kongresser, som DIS
Congress Service har arrangeret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1962 - International Congress on Applied Psychology
1972 - World Conference on Medical Education
1980 - UN World Conference of the United Nations
Decade for Women
1995 – UN World Summit for Social Development
(120 statsoverhoveder deltog)
1997 - World Conference of the International Gas
Union (4.500 deltagere).
2001 - ICN - International Congress of Nurses (5.000
deltagere)
2002 – Officiel PCO for EU Formandskabet
2005 – UEGW, United European Gastroenterology
Week (8.000 deltagere)
2006 - Rotary International Convention (15.000
deltagere)
2006 – IPVS, International Pig Veterinary Society
Congress (3.000 deltagere)
2009 – EORNAC,- European Operating Room
Nurses Association Congress (2.000 deltagere)
2010 - European Peptide Symposium (1.000
deltagere)
2012 - Danish Physiotherapists Festival (1.600
deltagere).

hædersbevisningen for 40 års aktivt medlemskab
under kongressen i 2007 i Pattaya i Thailand.
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