Ontdek
Media Plaza
Media Plaza is een van de meest moderne en innovatieve congres- en vergaderlocaties in Europa,
opgebouwd uit 20 foyers en sessiezalen. Miljoenen
ledlampjes, innovatieve toepassingen en ultramoderne
faciliteiten op het gebied van beeldprojectie, geluids
effecten en inrichting geven elke ruimte een uniek
karakter.

Een bezoek aan Media Plaza zal u verrassen, misschien
eerder nog verwonderen aangezien er veel meer schuil
gaat dan op het eerste oog zichtbaar is. Het concept
van deze bijzondere locatie zorgt er namelijk voor dat
zintuigen worden geprikkeld, interactie wordt gecreëerd
en de boodschap beter overkomt. Een stap vooruit
maken met uw gasten: daar staat Media Plaza voor.

Er was eens….
Tegenwoordig bijna niet voor te stellen, maar er was eens een tijd dat internet niet bestond. De markt
kennis laten maken met de ‘elektronische snelweg’ is de oorsprong van Media Plaza. In 1993 als ISDN
Kenniscentrum en in 1997 als Demonstratiecentrum Media Plaza. Diverse participanten en het
Ministerie van Economische Zaken lieten zo het Nederlandse bedrijfsleven kennismaken met de kansen
die internet bracht. Een belangrijk stukje geschiedenis dat Media Plaza heeft gemaakt tot wat het
vandaag de dag is: een state of the art locatie waar het overbrengen van uw boodschap centraal staat.

Digitale rondleiding
Wilt u nu al een impressie
van Media Plaza dan kunt u
alvast een kijkje nemen via
onze digitale rondleiding.

POLAR

Het
Polar
gebied

FLAME FOYER

Polar & Flame Foyer
Het Polargebied van Media Plaza is een pareltje. Het gebied
is ontworpen om transformatieprocessen optimaal te
ondersteunen. Verandering en innovatie brengen een bepaald
soort onzekerheid met zich mee. Daarom loopt de Flame
Foyer rondom de gehele Polar en dit geeft – dankzij de ronde
vormen, warme kleuren en zachte materialen- een gevoel van
geborgenheid. Vanuit een warme ontvangst begeef je je naar
een heldere, frisse atmosfeer: de vormgeving van de Polar

BAR FLAME FOYER

is strak, wit en helder. Dit contrast in kleurstelling brengt een
verrassingseffect teweeg bij de gasten. Door de adrenaline
stroomt er meer bloed naar je brein en sta je meteen op
scherp. Het Polargebied beschikt over acht sessiezalen in
verschillende formaten: van 24 tot 110 personen. Wij stemmen
de inrichting van de zalen, beeld, geluid, licht en temperatuur af
op uw doelstelling om zo tot het hoogst mogelijke rendement
van uw sessie te komen.

SESSIEZALEN

Het
Auditorium
gebied

Auditorium
Het Auditorium van Media Plaza is uniek in haar soort: wij noemen haar onze ‘regenboog’
vanwege haar kleurrijke design. De rond gebogen organische vorm van de luxe Perillo fauteuil
zorgt voor optimaal zitcomfort: het publiek kan zich volledig concentreren op de boodschap van
de spreker. Als je hier plaatst neemt, valt je oog op het bijzondere kunstwerk aan het plafond.
Dit prikkelt de nieuwsgierigheid van het publiek. Het Auditoriumgebied beschikt over zeven
sessiezalen, ieder met zijn eigen karakter. Interactie staat centraal; niemand kan zich verstoppen.

BARZONE

Barzone
Op een 2.0 manier kennismaken met je nieuwe netwerk:
narrowcasten via de TV-schermen boven de bar. Nieuwe
feiten, controversiële stellingen en kansrijke uitvindingen
zijn allemaal aanleidingen om op een makkelijke en
laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te komen.

AUDITORIUM

Aan de kopse kant van de Shuttle hangt een groot scherm:
dé uitgelezen plek om social media activiteiten rond je
bijeenkomst te tonen. In de Barzone is ook ruimte om uw
partners en sponsoren een podium te geven.

Ontdek Media Plaza:
boek een rondleiding

Digitale rondleiding
Wilt u nu al een impressie van Media Plaza dan
kunt u alvast een kijkje nemen via onze digitale
rondleiding.

Media Plaza zien, is beleven, verwonderen en verrast worden. Dat laten wij u heel
graag ervaren tijdens een uitgebreide rondleiding. Het naastgelegen Supernova
kan op uw verzoek natuurlijk ook worden bezocht. Een rondleiding boeken, doet
u eenvoudig via jaarbeurs.nl/rondleiding of telefonisch via +31 (0)30 295 58 81.

SUPERNOVA: PROGRESS

INFO

P

Contact & Advies
+31 (0)30 295 58 81
events@jaarbeurs.nl
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
jaarbeurs.nl
SUPERNOVA: TRANSITZONE

Supernova: slimme combinatie
met buitenaardse ambiance
Uw bijeenkomst in Media Plaza is uitstekend uit te breiden met
de naastgelegen ruimtes van Supernova. Supernova bevindt
zich op dezelfde etage als Media Plaza en de 2 gebieden vloeien
qua design en technische faciliteiten naadloos in elkaar over
waardoor het een mooie uitbreiding kan zijn op uw bijeenkomst
in Media Plaza.

