Ontdek
Supernova
Supernova geeft een nieuwe dimensie aan uw
bijeenkomst! Met deze veelzijdige locatie heeft
Jaarbeurs een kennisknooppunt gecreëerd waarin alles
draait om verbinding en de juiste energie. Supernova
kent een ruimtelijk design, letterlijk en figuurlijk,

die uw bezoekers in een andere wereld doet
belanden. Een omgeving die mensen in staat stelt
vooruit te kijken en zich open te stellen voor andere
inzichten. Strak in design en groots in uitstraling maar
toch intiem en overzichtelijk in beleving.

Kennisdeling, verbinding en ontmoeting
Supernova is een effectieve locatie; alle elementen leveren een bijdrage in het proces van kennisdeling,
verbinding en ontmoeting. Het totaalconcept zorgt ervoor dat zintuigen worden geprikkeld, interactie
wordt gecreëerd en uw boodschap beter overkomt. Met deze locatie maakt u een onuitwisbare indruk
op uw gasten, zorgt u voor maximale aandacht en koerst u af op verrassende resultaten.
De flexibiliteit en veelzijdigheid van de ruimtes spreekt meerdere doelgroepen aan; van kleine beurzen
tot middelgrote en grote congressen met of zonder expositie, van feestavonden tot sit-down diners.
Alle ruimtes zijn vrij en naar eigen inzicht en wensen in te richten.

TRANSITZONE

De TransitZone
De TransitZone staat garant voor een warme ontvangst van uw gasten. Hier ontmoet men elkaar en
ook eventuele andere gasten waardoor er heel spontane netwerkmomenten ontstaan. Vanaf hier
begeeft eenieder zich naar een van de congresruimtes. De TransitZone is ook te boeken, voor uw
expositie, feestavond of netwerkborrel.

Vooruitstrevende combinatie
De congreszalen Progress, Mission, Quest en Expedition zijn
perfect te combineren. De zalen hebben een vooruitstrevend
design, zijn flexibel in gebruik en opstelling en zijn daarnaast
voorzien van de modernste faciliteiten. Alle zalen zijn
verbonden met de TransitZone.

PROGRESS

Het design en de bijzondere lichtinval geven uw bezoekers
een comfortabel gevoel, waardoor het aangaan van nieuwe
contacten en het delen van kennis extra worden bevorderd.

TRANSITZONE

MISSION

Mission
De Mission is flexibel in gebruik en opstelling en is daarnaast
voorzien van moderne apparatuur. De ruimte is geschikt voor
grotere gezelschappen en tevens op te delen in twee ruimtes.
Het vooruitstrevende design van de Mission, mede door
de strakke verlichtingslijnen in de muren en de vloer, de
warmte van de vloerbedekking en de kleuren in het plafond,
maakt dat deze ruimte een futuristische maar toch prettige
uitstraling heeft.

Progress
De Progress is flexibel in opstelling , voorzien van
moderne apparatuur en uitermate geschikt voor grotere
gezelschappen. Het design heeft de uitstraling van een
ruimtevoertuig: opmerkelijk en ongewoon. De imposante
techniekruimte, welke de basis vormt van het plafond, oogt
als een heuse cockpit. De lijnen van deze bijzondere zaal
richten zich naar de voorkant van de zaal waar de spreker
een centrale positie inneemt. Hier wordt kennis gedeeld en
transformeren vergezichten tot nieuwe inzichten.

PROGRESS

QUEST/EXPEDITION

Quest & Expedition
De Quest en Expedition zijn twee naast elkaar gelegen
vrijwel identieke ruimtes, geschikt voor gezelschappen tot
100 personen. De zalen zijn echte ruimtecapsules waarbij
kennis letterlijk wordt gelanceerd. De zalen zijn plug and play
te gebruiken en uitstekend te combineren met het grotere
Progress en Mission.

Beleef Supernova:
boek een rondleiding
Ervaar het ruimtelijke design en de energie van Supernova
zelf tijdens een uitgebreide rondleiding.

INFO

P

Contact & Advies
+31 (0)30 295 58 81
events@jaarbeurs.nl
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
jaarbeurs.nl
POLAR (MEDIA PLAZA)

Supernova combineren met
Media Plaza
Uw bijeenkomst in Supernova is uitstekend
te combineren met het naastgelegen
zintuigenprikkelende Media Plaza. Media Plaza
bevindt zich op dezelfde etage als Supernova en
de 2 gebieden doen qua design en techniek niet
voor elkaar onder. Een mooie uitbreiding dus op uw
bijeenkomst in Supernova!

