Welkom bij
Jaarbeurs MeetUp
Strak vormgegeven settings die inspireren en
uitdagen. Flexibele ruimten waar creativiteit tot leven
komt en waar verbindingen betekenis krijgen. Dát is
Jaarbeurs MeetUp. Welkom bij het vergadercentrum
van de toekomst.

Gemiddelde beoordeling

Mooie, moderne locatie met veel
mogelijkheden! De samenwerking
zowel in het voortraject als tijdens
de dag zelf verloopt altijd soepel!

Bij ons vindt u in design, beeld, techniek
en entourage de ideale ingrediënten voor
uw succesvolle meetings. En voor de borrel
erna. Want daar verandert uw ontmoeting
in een relatie.

Floor Jentjens
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Ik wil een offerte

Flexibel en slim
Voor iedere bijeenkomst
de juiste opstelling

Capaciteit locaties
Theater

Cabaret

School

Carré / blok

U-vorm

-

-

-

6 of 12

-

Zaaltype B, flexibel

45

30

17

18

16

Zaaltype C, flexibel

73

50

32

28

22

Zaaltype D, flexibel

100

70

43

32

24

Zaaltype E, flexibel

165

130

75

50

45

Zaaltype F, flexibel

240

155

100

78

71

Zaaltype A, boardroom*

* Vaste zaalopstelling
Jaarbeurs MeetUp beschikt over 30 zalen met daglicht

Theater

Cabaret

€
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25,-

p.d.

direct
boeken

Jaarbeurs
MeetUp

ONTMOETEN

Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
030 295 58 88, meetings@jaarbeurs.nl

U-opstelling

jaarbeurs.nl/meetup

BIJEENKOMEN

Veelzijdig vergaderen
Jaarbeurs MeetUp is het meest veelzijdige
vergadercentrum van de toekomst. Qua design,
qua foodservice, qua flexibiliteit, qua inrichting…

Utrecht de meest centrale plek van Nederland
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4 centrale Plaza’s: relaxen in een informele setting
30 zalen
voor 2 tot 240 personen

JAARBEURS MEETU P

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend

Supergoed
bereikbaar

P

Station en OV
2 minuten loopafstand

Excellente
food service

Parking
1 minuut loopafstand

Plug & Play
Uw meeting moet impact hebben. Relevant zijn. Inspireren. Activatie door prikkeling
vanzintuigen. Hiervoor hebben we de ruimtes van Jaarbeurs MeetUp ingericht met
iPads. Licht, kleur, temperatuur, geluid en beeld zijn zeer gemakkelijk in te stellen
en te bedienen. Plug & play!

Samen bepalen we de sfeer
die bij uw meeting past.

Hoe het werkt
1

U reserveert via 030 295 58 88 of meetings@jaarbeurs.nl

2 Ons hospitality team staat voor u klaar en regelt een perfecte meeting.
3 De zalen zijn flexibel in te richten. Wat u wenst, wij regelen het.
4 Onze supervisor is uw persoonlijke aanspreekpunt en schakelt direct.

Beelden spreken.
Daarom zijn onze
zalen uitgerust met
zelfbedienbare
schermen.

Uiteraard bieden we
een ruime muziekkeuze.
Maar breng gerust uw
eigen playlist mee.

High Tech,
One Touch
Technologische innovaties maken het
“ontmoeten nieuwe stijl” efficiënter,
effectiever en plaatsonafhankelijk.
Maar die techniek moet wel eenvoudig
te bedienen zijn. Jaarbeurs MeetUp is
uitgerust met hoogwaardige beeldengeluidsapparatuur met een hoog
gebruiksgemak.

Altijd een optimale
temperatuur,
afgestemd op de
wensen van uw
publiek.

De plug and play
volumeregelaar
maakt iedere spreker
prima verstaanbaar.

Volledige controle over de sfeer in de zaal via de iPad 1
Beamers met HD-kwaliteit. Werkt vanuit de cloud of via een USB-stick 2
Goede geluidsversterking: maakt iedere spreker goed verstaanbaar 3
Video conferencing via mobiele sets. Vergaderen over locatiegrenzen heen 4
Draadloos presenteren. Met meerdere mensen tegelijkertijd 5
Altijd online met wifi 6

Reserveer een
rondleiding via:
030 295 58 88 of
meetings@jaarbeurs.nl

Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
030 295 58 88, meetings@jaarbeurs.nl

jaarbeurs.nl/meetup

Eén druk op de knop
en de spots gaan aan.
De hele ruimte kleurt
zich in sfeer.

