Supernova
Supernova 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.

upernov

Progress

Quest & Expedition

Beleef het unieke karakter
Dit móet je zien:

onze digitale
rondleiding

Transitzone

upernov

Neem jouw gasten mee op reis door de ruimte
Capaciteit en opstellingen per zaal
Zaal 		

Progress 		
Quest 		
Expedition 		
Mission 1 + 2 		
Mission 1 		
Mission 2 		
TransitZone (expositieruimte)*

Max. personen

440
100
100
440
195
195
1.400 m2

U-vorm

Carré

School

Cabaret 1:5

64
25
25
65
46
46

78
28
28
86
56
56

145
41
41
150
98
98

325
63
65
290
120
120

* Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden in de TransitZone.

Theater Ronde tafel (8)

440
100
100
440
195
195

232
48
48
256
112
112

upernov

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

upernov

8/10

Prettige samenwerking met personeel

Plattegrond
Supernova

Anja Verhoef, Consumentenbond

Bekijk alle reviews
Quest

Progress

Expedition

Mission 1

Mission 2

Facts & Figures
• 5 ruime congreszalen
• TransitZone: een multifunctionele foyer
voor netwerken, catering en expositie

TransitZone

Bar

• Alle ruimtes liggen compact bij elkaar
• Capaciteit tot 440 deelnemers in de
grootste zaal
• 1 Accountmanager in het voortraject
• Plug & Play gemak
• Personal digital branding
• Uitstekende catering, vers, gezond
én duurzaam
• 4.300 parkeerplekken
• Naast Utrecht Centraal Station
& 30 minuten vanaf Schiphol Airport

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

Contact opnemen

Offerte aanvragen

Meer informatie

