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Viborg, tirsdag 22. sep. 2020 

Tinghallen byder velkommen i 

COMVENT ARENA 
De seneste 50 år er kulturen i Viborg blevet præsenteret i Tinghallen - og nu sikrer en ny naming-aftale 
med ComVent ApS, at den store sal fremover bliver benævnt COMVENT ARENA. 

Byggeriet er stadig i fuld gang på Tingvej - og de sidste detaljer tilføjes til Viborgs kulturelle flagskib. Og når 
tusindevis af publikummer fremadrettet drager til koncerter, shows, events og messer, vil det foregå i 
COMVENT ARENA. Tinghallen A/S og viborgvirksomheden ComVent ApS har indgået en namingaftale på 
den store sal. 

- Vi har indgået en historisk aftale med Jørgen Kalhave og ComVent. Vi er virkelig glade for og stolte af, at 
det er lykkes at få denne aftale på plads. Med denne aftale er ComVent ApS med til at sikre et endnu større 
udbud af koncerter og shows, fortæller direktør i Tinghallen A/S Claus Donslund. 

Det er ikke første gang at Jørgen Kalhave og ComVent ApS er ude og støtte kulturen - senest har 
Viborgfirmaet været med til at sikre et internationalt line-up, som hovedsponsor til Domkirke Rock.  

- Jeg elsker musik og jeg elsker koncerter, og dem har vi godt nok haft for få af det sidste halve år - og det er 
én af grundende til, at jeg er gået med til at lave en stor navnesponsoraftale. Vi har som en ambitiøs 
virksomhed behov for lokal, regional og national synlighed, og vi har som mennesker brug for kultur – og 
også af disse grunde er denne aftale en rigtig god idé. Vi har efterhånden opbygget et tæt samarbejde med 
Tinghallen A/S, hvilket også førte til at vi blev hovedsponsor på Domkirke Rock, fortæller Jørgen Kalhave fra 
ComVent ApS. 

Og nu bliver samarbejdet altså udbygget med en længerevarende namingaftale. 

- Vi har de seneste 5 år oparbejdet et fantastisk godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med Jørgen. Vi har 
kæmpe respekt for hinanden og siger tingene lige ud. Vi er to virksomheder i vækst med fokus på kvalitet, 
så her er tale om et oplagt match, fortæller Claus Donslund. 

Tinghallen A/S vil dog stadig bestå som navn på moderfirmaet og aktieselskabet. 

- Vi glæder os til at byde gæster velkommen til nye, store og spændende oplevelser i COMVENT ARENA, 
siger Claus Donslund. 
 
For yderligere information kontakt: 
Direktør: Jørgen Kalhave på tlf.: 4028 0600 eller jk@comvent.dk 
Direktør: Claus Donslund på tlf.: 2010 2211 eller cd@tinghallen.dk  
 


