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8-uurs vergaderarrangement in Eindhoven met unieke
Teambuilding in het Topsportcentrum

Vergaderlocatie in Eindhoven - Ervaar het leven van een topsporter
Bent u op zoek naar een unieke vergaderlocatie of zoekt u een inspirerende locatie voor uw bedrijfsuitje of event? Wilt u eens iets anders dan
een standaard vergaderzaal? Dan bent u bij InnoSportLab de Tongelreep aan het juiste adres. In het hart van de topzwemsport bieden wij een
uniek scala aan mogelijkheden.
Swimcentre biedt diverse ruimtes voor zowel grote als kleinschalige vergaderingen en events. Daarnaast is er een combinatie mogelijk van
inspirerende activiteiten. Tijdens deze activiteiten leggen we de link met topsport, technologie en ondernemen.
Voorbeelden van activiteiten:
Maak tijdens een live demonstratie met een van onze topzwemmers, kennis met de nieuwste innovaties die Team NL helpen om keer op
keer het beste uit zichzelf te halen.
Krijg een lezing van Pieter van den Hoogenband die vertelt over hoe sportinnovatie hem heeft geholpen bij de weg naar Olympisch goud.
Laat u inspireren door Roald van der Vliet over hoe bedrijfsleven, wetenschap en topsport samenwerken om tot innovaties te komen.
Wilt u het bedrijfsuitje nog leuker maken? Dan kan er bijvoorbeeld een borrel, diner, sportieve clinic of rondleiding door het hart van de
topzwemsport worden toegevoegd.

De locatie en ruimtes in Eindhoven
Wij bevinden ons in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven. Hiervoor beschikken wij over diverse ruimtes:
Grote vergaderzaal voor circa 80 personen
Kleine vergaderzaal voor circa 25 personen
Grote zaal en bar voor circa 150 personen

Naast deze ruimtes is het mogelijk om aanvullend gebruik te maken van het stadion of restaurant voor een borrel of diner.
Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion bevindt zich aan de rand van Eindhoven en is gelegen vlakbij de A2. Hierdoor is deze locatie
goed te bereiken. Tevens beschikt het over een grote parkeerplaats waar zowel bussen als auto’s ruim kunnen parkeren.

Vergaderpakketten
Het ‘Brons’ pakket biedt een eerste inkijk in ons unieke topsportcentrum. Daarnaast word u voorzien van een lekker hapje en een
drankje. Ons personeel zorgt ervoor dat u niks te kort komt!
Binnen het ‘Zilver’ pakket krijgt u niet alleen een hele mooie rondleiding door ons unieke topsportcentrum maar u ervaart ook ook live
hoe onze innovatieve technologie het verschil maakt! Tijdens een unieke demonstratie met een topsporter op locatie.
Het ‘Goud’ pakket biedt een geheel verzorgde dag met een groot scala aan activiteiten. Tijdens een rondleiding, een live demonstratie
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van onze innovatieve technologieën en een inspirerende presentatie leer je alle ins en outs van ons unieke topsportcentrum kennen!
Bij het ‘Platina’ pakket is alles mogelijk! Binnen dit pakket kunt u uw vergaderdag of bedrijfsevent geheel naar eigen wens vormgeven.
De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos.

Bij het vergaderpakket Brons is inbegrepen:
1 dagdeel vergaderen
Rondleiding door het topsportcentrum
Voorzien van koffie en thee (tot 20 personen inbegrepen)
Lunch 12,50,- p.p.

Prijs: € 49,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen
* Afhankelijk van de vergaderopstelling kunnen wij voor dit pakket een maximale capaciteit van 80 personen rekenen.

Bij het vergaderpakket Zilver is inbegrepen:
1 dagdeel vergaderen
Rondleiding door het topsportcentrum
Demonstratie van meest innovatieve technologie in de topzwemsport
Voorzien van koffie en thee (tot 20 personen inbegrepen)
Lunch 12,50,- p.p.

Prijs: € 55,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen
* Afhankelijk van de vergaderopstelling kunnen wij voor dit pakket een maximale capaciteit van 80 personen rekenen.

Bij dit vergaderpakket Goud is inbegrepen:
1 dagdeel vergaderen
Rondleiding door het topsportcentrum
Demonstratie van meest innovatieve technologie in de topzwemsport
Inspirerende presentatie van een van de experts van InnoSportLab de Tongelreep
Voorzien van koffie en thee (tot 20 personen inbegrepen)
Lunch 12,50,- p.p.

Prijs: € 65,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen
* Afhankelijk van de vergaderopstelling kunnen wij voor dit pakket een maximale capaciteit van 80 personen rekenen.

Bij dit vergaderpakket Platina is inbegrepen:
Demonstratie van een topzwemmer

8-uurs vergaderarrangement in Eindhoven met unieke Teambuilding in het Topsportcentrum

Pagina 2/3

Vergaderenenactiviteiten.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Lezing van Olympiër Pieter van den Hoogenband
Lezing van InnoSportLab de manager Roald van der Vliet
Diner en borrel in het hartje van de topzwemsport, bijvoorbeeld op het bordés van het stadion.
Meet en greet met een van onze Nederlandse topzwemmers
Sportieve clinics

Letterlijk alles is passend binnen dit pakket. Wij trekken alles uit de kast om ueen onvergetelijke dag te bezorgen. Dit alles
aangepast op uw persoonlijke wensen!
Prijs is hierdoor ook in overleg en afhankelijk van uw wensen.
De prijzen van deze arrangementen zijn geldig tot en met 31 december 2021.
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