Media Plaza

Auditoriumgebied
Modern vormgegeven ruimtes waar je met je doelgroep kunt focussen op
verandering en verbetering. Een plenaire zaal, drie foyers en tien sessiezalen
met een zakelijke uitstraling waar toch een informele sfeer heerst. Dit alles
gecombineerd met moderne, innovatieve audiovisuele techniek zodat jouw
personal branding optimaal tot zijn recht komt. Dát is het Auditoriumgebied,
onderdeel van Media Plaza. Welkom bij het congrescentrum van de toekomst.
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Unieke en inspirerende congreszalen
Capaciteit en opstellingen per zaal
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Onze pijlers
Duurzaam
Wij geloven in een wereld waar we
zorgvuldig omgaan met elkaar en
onze omgeving.
Slim
Wij willen iedere dag slimmer worden.
Onze expertise groeit iedere dag.

Uitstekende
foodservice
Verfijnde smaken, verleidelijke
geuren en absolute smaakmakers
voor je event. Laat je inspireren
door de aantrekkelijke en duurzame
mogelijkheden die Jaarbeurs biedt!
Onze gepassioneerde (chef)koks
staan in de keuken voor je klaar
om de lekkerste verse maaltijden
te bereiden. Samen met jou stellen
we een cateringpakket samen om
je vingers bij af te likken.

Veilig
Wij hebben er alles aan gedaan
om je als bezoeker zo veilig
mogelijk te ontvangen.

Duurzaam & slim

Veilig

1

Heel snel geregeld. Professionele aanpak.
Lilianne van der Velde, NVZ
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Polar

• Unieke plenaire zaal en 10 sessiezalen

• Alle ruimtes liggen compact bij elkaar
• Capaciteit van 2 tot 200 deelnemers

Neon

Plattegrond
Media Plaza Auditoriumgebied

• 1 Accountmanager in het voortraject

Solar

• Foyers: ideaal voor netwerken,
catering en expositie
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Sessiezalen 2.0

Facts & Figures
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Glow

Sessiezalen 2.0

• Plug & Play gemak
• Personal digital branding
• Uitstekende catering, vers, gezond
én duurzaam
• 4.300 parkeerplekken
• Naast Utrecht Centraal Station
& 30 minuten vanaf Schiphol Airport
• 100 jaar expertise

Jouw event bij Jaarbeurs organiseren?
Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden in het Auditoriumgebied.

Contact opnemen

Offerte aanvragen

Meer informatie

