Samen maken
we van jouw event
een succes

Waarom

Wie

Wat

Al meer dan honderd jaar een
podium waar alles en iedereen
de kans krijgt om te schitteren.
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Laat je inspireren
Elk verhaal is een bron van inspiratie. In de afgelopen
100 jaar hebben we in Jaarbeurs veel bijzondere evenementen
mogen organiseren, groot en klein, live, hybride en online.
Laat je inspireren door iedereen die je al is voorgegaan.

Be Inspired
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Dutch Comic Con

A State Of Trance Festival

Exact Live

Gouden Giraffe Award Show

Motorbeurs

KPN Digital Dutch Hybrid Event
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Een podium voor uitzonderlijke
evenementen en bijzondere
ontmoetingen
Wij geloven dat uitzonderlijke evenementen en bijzondere ontmoetingen
worden gecreëerd door de juiste combinatie van gedreven en
betrokken mensen.
Mensen die weten hoe ze een sfeer creëren waarin anderen zich thuis voelen.
En dat op een prachtige locatie in het hart van Nederland. Jaarbeurs bestaat
al meer dan 100 jaar en is nu relevanter dan ooit.
Er gaat niets boven persoonlijk contact. Vergaderen is elkaar in de ogen
kijken. Samen feestvieren is elkaar omarmen.
Bij Jaarbeurs draait alles om mooie ontmoetingen, succesvolle deals, slimme
ideeën en blije mensen. Dit alles doen we meer dan 2,5 miljoen keer per jaar,
in een omgeving met oneindig veel mogelijkheden.
Wil je weten hoe we dit doen? Lees dan de businesscases op de
volgende pagina’s.

Business cases
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Mud Master Indoor

The Digital Dutch
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bezoekers uit
verschillende landen

parkeerplekken
gevuld

6 weken

voor aanvang
volledig
uitverkocht

35.000

bezoekers

trancenetwerk ter wereld

100 4300

Grootste

Zo groeit je event van 4.000
naar 35.000 bezoekers

Lees verder

A State Of Trance show
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Mud Master Indoor: Apenkooien voor
volwassenen in Jaarbeurs
Lees verder

60.000
5+10km

Parcours

bezoekers

2019

Eerste indoor-editie
(zonder modder)

2.000

Mud Masters uit meer dan 60 landen

Mud Master Indoor
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KPN blijft in contact met klanten
tijdens The Digital Dutch Lees verder
2018

800

gasten in het Mediapark

2019

2.250+

gasten in Koninklijke Jaarbeurs

13.750 M2
Onze gasten
gaven ons een

8.6

vloeroppervlak

KPN Digital Dutch
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ATTRACT

Wat

ENGAGE

Wij trekken interessante Wij verbinden merken,
partners aan met onze
markten, ambities en
ervaring, kennis en
passies.
deskundigheid.

ACCELERATE
Wij versnellen groei
en succes.

Jaarbeurs

Wat

100.000m2

bezoekers per jaar

250.000

vloeroppervlak binnen Jaarbeurs

bezoekers per maand op online platformen

81

beurzen,
evenementen
en congressen
in 2019

26

hallen

2.5mln

13 4500

digitale platforms

keer aan
buitenlandse
handelsbeurzen
deelgenomen

parkeerplekken

8.330

congressen
en bijeenkomsten
in 2019

Ontdek meer

vanaf Schiphol

Wie

30min 11

Facts & Figures
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De duurzaamste
congres- en evenementenlocatie
in Europa
#mostsustainablevenue

De Jaarbeurs gelooft in een wereld
waar we zorgvuldig omgaan met
elkaar en onze omgeving.

Waar de impact op de aarde wordt verminderd
door hergebruik van grondstoffen, het
controleren en reduceren van afval en de
opwekking van eigen groene energie.
Waar we lopen, fietsen en de trein nemen.
Ons bewust zijn van onze onderlinge verschillen
en die omarmen, zonder iemand tekort te doen.
We geloven in een wereld die groter is dan de
ruimte die wij bieden.
Met de 2,5 miljoen mensen die we jaarlijks
ontvangen kunnen we een positieve impact
hebben op onze omgeving en de mensen die
we raken.
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Duurzaamheid
over de hele linie
Wij hebben een oprechte drive om als
organisatie koploper te worden op het gebied
van duurzaamheid, in de maatschappij en in
de evenementenbranche. We ontwikkelen
duurzaamheidsinitiatieven in alle facetten van
onze hele organisatie.
Samen met onze medewerkers, exposanten,
bezoekers, organisatoren en leveranciers
werken we hard om echte verandering teweeg
te brengen. Door ze uit te dagen, met ze mee te
denken en te inspireren.

Ontdek meer
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7 dagen, 1 hal, 3 grote
evenementen
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Jaarbeurs
Event & Exhibition
Centre

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van het
Jaarbeurs Event & Exhibition Centre.
Bij Jaarbeurs werken we hard om elk creatief idee werkelijkheid
te laten worden. Onze 11 hallen met een totaal oppervlak van
100.000 m2 bieden je eindeloze mogelijkheden voor jouw beurs of
evenement. Wij kunnen je helpen met concepten, ontwerpen en
implementatie. Eén ding is zeker: samen kunnen we onvergetelijke
ontmoetingen tot stand brengen.

Jaarbeurs Event & Exhibition Centre

Het Event & Exhibition Centre biedt jou de
mogelijkheid om buitengewone ontmoetingen
in alle soorten en maten te realiseren. Van grote
B2B- en B2C-beurzen tot spectaculaire concerten
en adembenemende shows.

Jaarbeurs Event & Exhibition Centre

Be inspired
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Bouwmaat XXL

Exact Live

Motorbeurs

Dutch Comic Con

Kreadoe

KPN The Digital Dutch

Wat

“Jaarbeurs heeft gevoel voor
de doelgroep, begrijpt dat
bij een evenement als dit de
bezoekers ook onderdeel
zijn van de totaalbeleving.
Onze partners bij Jaarbeurs
denken met ons mee hoe
we Dutch Comic Con verder
kunnen optimaliseren en laten
groeien.”
Boet Havenaar, organizer Dutch Comic Con

100.000m

2

vloeroppervlak

11 4500
zalen

parkeerplekken

7.4
7.5
Elk jaar
8.330 81
Gemiddeld
cijfer van
bezoekers

congressen en bijeenkomsten

Gemiddeld
cijfer van
exposanten

beurzen en evenementen

2.5

miljoen bezoekers

Lees meer over het Jaarbeurs Event & Exhibition Centre
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

vanaf Schiphol

Wie

30 min

Jaarbeurs Event & Exhibition Centre

Facts & Figures
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Media Plaza
De unieke congreszalen van Media Plaza nodigen
uit tot creativiteit en laten je tot nieuwe inzichten
komen. Het congrescentrum is op te splitsen in twee
gebieden met de meest moderne zalen. Welk gebied
past het beste bij jouw succesvolle evenementen?

Media Plaza

Ontdek het
congrescentrum
van de toekomst

Het Polargebied bestaat uit een warme
ontvangstruimte, een grote strak vormgegeven
zaal en acht omliggende sessiezalen. Het
Auditoriumgebied daarentegen heeft nog meer
verschillende soorten congres- en vergaderzalen,
zoals het kleurrijke Auditorium, de Shuttle middenin
de Barzone en verschillende break-out rooms.
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Media Plaza

Polar
Het contrast tussen de warme Flame Foyer en
het heldere wit van de zalen prikkelt de zintuigen
en zorgt ervoor dat je gasten openstaan voor de
toekomst. Dit alles gecombineerd met moderne,
innovatieve audiovisuele techniek zodat jouw
personal branding optimaal tot zijn recht komt.

Auditorium
Een grote zaal, drie foyers en tien vergaderzalen met
een zakelijke uitstraling, maar met een informele
sfeer. Dit alles gecombineerd met moderne,
innovatieve audiovisuele techniek zodat jouw
personal branding optimaal tot zijn recht komt.

Media Area

Be Inspired
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SocialToday Event

Wat

Start-Up Festival

Media Plaza

Wat

“Supersnel geregeld.
Professionele benadering.”
Lilianne van der Velde, NVZ

Polar

Auditorium

acht break-out rooms,
een unieke plenaire zaal
en een aparte foyer

tien break-out rooms, een unieke plenaire zaal,
en een aparte foyer

Persoonlijke digitale branding
Capaciteit

2 - 650
deelnemers

1

accountmanager in het
voortraject

Alle zalen dicht
bij elkaar

Eenvoudige plug & play-technologie

Lees meer over Media Plaza
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

vanaf Schiphol

Wie

30 min

Facts & Figures
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Supernova
Congrescentrum Supernova met zijn unieke mogelijkheden
en ruimte opzet, geeft een nieuwe dimensie aan je
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 je bezoekers
in een andere wereld doet belanden.

Supernova

Supernova

Be Inspired
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Fitfair

Conversational Conference

Supernova

Wat

“Voor en tijdens ons
evenement hebben we
zeer prettig samengewerkt
met de medewerkers van
Jaarbeurs.”
Anja Verhoef, Consumers' Association

5

ruime
vergaderzalen

TransitZone
Een multifunctionele foyer voor netwerken,
borrels en tentoonstellingen

440

Uitstekende
catering, vers,
gezond en
duurzaam

1

Alle zalen dicht
bij elkaar

Capaciteit tot

deelnemers in de
grootste zaal

Neem je gasten
mee op een reis
door de ruimte

accountmanager in het
voortraject

Eenvoudige plug & play-technologie

Lees meer over Supernova
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

vanaf Schiphol

Wie

30 min

Facts & Figures
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Beatrix Theater
Jouw organisatie in de schijnwerpers. Als je aan een
theater denkt, denk je meteen aan musicals en concerten.
Het Beatrix Theater is naast het adres voor musicals en
concerten dé plek voor zakelijke evenementen, beurzen
en congressen. Kies je voor het Beatrix Theater dan kies
je voor allure maar bovenal voor de indrukwekkende
capaciteit van de theaterzaal. De plenaire sessie is bijna
oneindig uit te breiden met de Expozaal, Jaarbeurs MeetUp
en de verschillende horeca gelegenheden. Samen delen,
informeren en inspireren. Dat is het Beatrix Theater.

Beatrix Theater

Beatrix Theater

Be Inspired
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Dag van de leraar

Wat

Gouden Giraffe Event Award

Wat

“Jaarbeurs is en blijft een
favoriete locatie voor onze
evenementen.”
CycleManagement

Capaciteit

2 - 1.500 personen
Foyers
Ideaal voor borrels,
netwerken en
tentoonstellingen

1
Welkom in een
van de grootste
theaters van
Nederland

accountmanager in het
voortraject

Naast de
Expozaal
(over 2.000m2)
Alle zalen
dicht bij elkaar

Eenvoudige plug & play-technologie

Een uniek theater en drie vergaderzalen

Lees meer over het Beatrix Theater
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

vanaf Schiphol

Wie

30 min

Beatrix Theater

Facts & Figures
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MeetUp
Modern ingerichte vergaderzalen. Deze vergaderzalen
zijn geschikt voor allerlei bijeenkomsten, zoals
inspirerende brainstormsessies, creatieve workshops en
motiverende bijeenkomsten.

MeetUp

Ervaar het unieke karakter

MeetUp

Wie

Wat

Capaciteit

2 - 240 personen

verdiepingen

“Een bijeenkomst bij
Jaarbeurs is altijd
aangenaam: vriendelijke en
professionele begeleiding
van zowel de duty manager,
de techniek als de catering.”
PIT Active, Ellen van der Heijden

1

parkeerplekken

accountmanager
in het
voortraject

30

verschillende
vergaderzalen

Eenvoudige plug & play-technologie
Lees meer over MeetUp
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

vanaf Utrecht Centraal

4 4.300

5 min lopen

Facts & Figures
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Welkom bij
Jaarbeurs Studio
De wereld verandert en wij veranderen mee. Online
en hybride events zijn niet meer weg te denken
en Jaarbeurs heeft de kennis en techniek om deze
ontmoetingen te faciliteren eigen gemaakt.

Jaarbeurs Studio

Op zoek naar
hybride of online
eventoplossingen
op maat?

Om jou te helpen je live event te verbinden met je
online publiek, hebben we op onze eigen locatie een
vaste streamingstudio gebouwd voor online events,
talkshows, webinars en meer. Daarnaast bieden we
een breed scala van mogelijkheden om op een van
onze andere locaties je eigen online of hybride event
op maat te organiseren. Volledig aangepast aan jouw
wensen en budget.

Lees meer over Jaarbeurs Studio
Kijk eens rond met onze Virtual Tour

Zullen we jouw
evenement samen
succesvol maken?
Wij denken graag met je mee! Neem contact
met ons op voor meer informatie.
Contact
Offerte aanvragen
Meer informatie

Kijk eens rond met onze Virtual Tour

