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Leuk dat je interesse is gewekt! Wij van
Seats2meet Strijp-S gaan er alles aan doen jou te
helpen van jouw bijeenkomst een succes te
maken!

Natuurlijk klinkt dit allemaal mooi op papier,
daarom nodigen we je graag uit langs te komen
en kennis te maken met ons team en onze
professionele service!

Toen we in 2010 op een bijna leeg Strijp-S terrein
onze eerste* locatie openden, hadden we grote
dromen voor Seats2meet Strijp-S: Mensen
verbinden, zowel online als offline. Toegevoegde
waarde bieden aan de omgeving, een succesvolle
vergader- en werkplek faciliteren aan iedereen
die zijn bedrijf een succes wil maken en daarin
zo volledig mogelijk ontzorgen.

Hartelijke groeten,

Nu 10 jaar later heeft Strijp-S zich ontwikkeld tot
creatieve hotspot van Eindhoven. Als
ondernemer van het eerste uur hebben we de
ervaring, betrokkenheid en de professionaliteit
ontwikkeld waardoor Seats2meet niet meer weg
te denken is als de vergaderlocatie van Strijp-S.

Team Seats2meet Eindhoven Strijp-S
* In februari 2015 openden we onze tweede locatie
in het Station van Den Bosch. En in december 2019
onze derde locatie in de LocHal aan de Spoorzone
in Tilburg. Kijk daar vooral ook eens rond!

Ons team, dat altijd bereid is nét even een stapje
verder voor je te gaan, graag met je meedenkt en
snel schakelt als het moment daarom vraagt,
werkt hard om onze kwaliteit hoog te houden.
En natuurlijk verzorgen we jouw bijeenkomst van
A tot Z. Zowel op technisch vlak als vanuit onze
keuken. Want een goede bijeenkomst wordt een
nog groter succes met heerlijke lunches, snacks
en drankjes. En een succesvolle bijeenkomst sluit
je af met een lekker diner of een gezellige borrel.
Team Seats2meet v.l.n.r.: Maks, Anneke, Mymza,
Luc, Fabian, Daniëlle, Roger, Ingrid en Helma

“NU 10 JAAR LATER HEEFT
STRIJP-S ZICH ONTWIKKELD
TOT CREATIEVE HOTSPOT
VAN EINDHOVEN.
EN WIJ ZIJN STERKER DAN
OOIT!”

SEATS2MEET STRIJP-S
CORONAPROOF

We werken schoon en hygiënisch
We wassen natuurlijk onze handen
regelmatig
In iedere ruimte staan desinfectiestations en

We informeren je graag over de (extra)

doekjes

maatregelen die wij hier bij Seats2meet Strijp-S

Er worden regelmatige desinfectierondes

treffen om jou een veilige bijeenkomst te bieden.

gehouden in de ruimtes

Natuurlijk doen wij er alles aan om de

Ons personeel draagt mondkapjes
We ontvangen maximaal 30 personen in 1

1,5 meter te waarborgen:

ruimte rekening houdend met 1,5 m afstand

Looproutes en bewegwijzering
Voor iedere ruimte hanteren we een
maximaal aantal personen
We hanteren tijdsloten voor pauzes,
aankomst- en vertrektijden
We werken alleen nog op basis van
reservering

We volgen de adviezen op van het

Help ons om iedereen veilig te houden

RIVM

Wij doen ons deel om te zorgen dat jij zo veilig

We geven geen handen

1.5m

We bieden de hybride meetings aan, mensen
kunnen ook online aansluiten bij jouw
bijeenkomst
We ontvangen maximaal 30 personen in 1
ruimte

Wij zorgen voor frisse lucht
Onze ruimtes hebben natuurlijk daglicht en
de ramen kunnen open.
We beschikken over natuurlijke ventilatie en
luchtcirculatie.

mogelijk kunt vergaderen op onze locatie. Maar
natuurlijk heb je hier ook zelf de hand in. Daarom
vragen we jou rekening te houden met onze
huisregels:

Blijf thuis als je je niet fit voelt
Houd afstand van elkaar, zowel in de ruimtes
als bij de koffieautomaat.
Nies in je elleboog
Was je handen regelmatig en gebruik de
aangeboden desinfectiestations
Blijf zoveel mogelijk in de zaal
Blijf niet hangen rond de koffieautomaat
Draag een mondkapje
Betaal waar mogelijk met pin
Houd je omgeving zo net mogelijk

Foto: Zaal 'Hoogte'

Foto: Zaal 'Boord'

Foto: Zaal 'Theater'

Foto: Zaal 'Verder'

Foto: Zaal 'Lava'

Foto: Zaal 'Saal'

ONZE ZALEN

ZAAL 'SAAL'

Wij beschikken over vele verschillende

veelzijdige ruimte. Geschikt voor grotere

vergaderzalen, geschikt voor diverse

bijeenkomsten, congressen en evenementen.

De congreszaal Saal (210 m2) is een zeer

bijeenkomsten. Zo is de ene zaal passend voor

Deze vergaderzaal is uitgerust met een katheder

een grotere groep en een andere zaal is ingericht

en diverse audiovisuele middelen, waaronder 2

voor vergaderingen, als projectruimtes of voor

projectieschermen en een geluid- en

workshops en trainingen. Wij kijken graag

lichtinstallatie. Tevens is er airco aanwezig.

samen naar aansluitende faciliteiten voor je
bijeenkomst en richten alles in naar wens.
Wil je veilig en vertrouwd vergaderen, een
training, opleiding of scrumsessie organiseren,
dan zit je bij ons goed. Uiteraard zijn al onze

Theater
30 pers.

ruimtes naar RIVM‑richtlijnen ingericht.Voor elke
bijeenkomst hebben wij een passende ruimte
voor je.

“EINDHOVEN STAAT BEKEND
ALS LICHTSTAD MAAR BARST
DAARNAAST OOK VAN DE
TECHNOLOGIE, CREATIVITEIT
EN DESIGN. ONZE ZALEN ZIJN
HIEROP
GEINSPIREERD EN HEBBEN
DAN OOK IEDER
EEN EIGEN IDENTITEIT.”

Foto: Zaal 'Cirkel'

ZAAL 'VERDER'

ZAAL 'LAVA'

Verder is uitstekend geschikt voor zakelijke

Lava is een van onze meest geboekte ruimtes.

bijeenkomsten, trainingen en workshops. In zaal

Het is een gezellige, open en lichte ruimte met

Verder (106m²) ervaar je duidelijk het industriële

veel mogelijkheden. Met 90m² is deze

karakter van Seats2meet Strijp-S. Deze ruimte

vergaderruimte geschikt voor maximaal 19

ligt wat verder achter in ons pand waardoor het

personen in een theateropstelling. Lava leent

heerlijk rustig is. De grote ramen aan twee

zich uitermate voor workshops en vergaderingen

zijden maken het een heerlijk lichte ruimte en

tot 17 personen vanwege de twee inpandige sub

goed geventileerd.

ruimtes (17m² per
*

U-vorm
Carré
15
17 pers.
pers.

Cabaret
27pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Theater
27 pers.

ruimte).

U-vorm
Carré
12pers 13 pers.
.

*

Cabaret
17
pers.

Theater
19 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

“LAVA IS EEN GEZELLIGE
RUIMTE, MET VEEL
MOGELIJKHEDEN DOOR DE
EXTRA INPANDIGE
SUBRUIMTES.”

ZAAL 'KAF & KOREN'

ZAAL 'THEATER'

Kaf en Koren is een ruimte met een industrieel

Zaal Theater (70m²) is een gezellige theaterzaal

karakter en een natuurlijk tintje (70m²). Erg

met veel mogelijkheden. Deze zaal leent zich

geschikt voor bijeenkomsten, evenementen en

uitstekend voor (bedrijfs-) presentaties of

trainingen. Airco aanwezig. Recht tegenover Kaf

filmavonden.

en Koren ligt Theater. Kaf en Koren wordt
regelmatig samen geboekt met Theater; beide
zalen zijn prima te combineren voor 'grotere'
groepen.
*

U-vorm
Carré
10pers 11 pers.
.

Cabaret
15 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Theater
15 pers.

*

U-vorm
Carré
10
11 pers.
pers.

Cabaret
15 pers.

Theater
15 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

KOM JIJ IN ONS THEATER
OP DE EERSTE RIJ ZITTEN?

ZAAL 'STOELENDANS'

ZAAL 'DOMMEL'

Stoelendans (50+18m²) is een speelse en

Wil je een vergaderruimte reserveren die zorgt

creatieve ruimte. De lichte uitstraling houdt je

voor een fris en helder hoofd bij je deelnemers?

scherp.

Dan is Dommel (52m²) zeker geschikt. De

Groot voordeel van deze ruimte is het

verankering met Brabant komt terug door de

voorportaal. Deze geeft de vergaderruimte wat

afbeeldingen van het stromende water van de

meer privacy en maakt het makkelijk om in

Dommel.

groepjes uit elkaar te gaan.

In Dommel is bewust gekozen voor de frisse
kleur blauw, die scherp houdt en rust uitstraalt.
*

U-vorm
8 pers.

Carré
9 pers.

Cabaret
11 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Theater
12 pers.

U-vorm
8 pers.

Carré
9 pers.

Cabaret
11 pers.

*Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

“IN DEZE ZAAL DOMMEL JE
NIET SNEL WEG. DE FRISSE
KLEUREN EN DE LICHTINVAL
HOUDEN JE HOOFD HELDER.”

ZAAL 'VERBEELDING'

ZAAL 'PARK'

Verbeelding (52m²) is een tot de verbeelding

Park (48m²) beschikt over veel daglicht. In

sprekende vergaderzaal. Laat je inspireren door

combinatie met de aankleding, de robuuste

de teksten op de muren. De grote raampartij

houten design tafels en houten elementen krijg

maakt het een prettige lichte zaal. De ruimte

je echt het gevoel in de buitenlucht te

leent zich perfect voor cursussen, trainingen, en

vergaderen. Een ontspannende zaal waarbij je je

workshops.

creatieve vermogens als van nature aanspreekt.

U-vorm
8 pers.

Carré
9 pers.

Cabaret
11 pers.

Carré
6 pers.

Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

“SPREEK VAN NATURE JE
CREATIEVE VERMOGENS AAN
IN PARK.”

ZAAL 'HOOGTE'

ZAAL 'VLAG'

Hoogte (45m²), een unieke vergaderruimte met

In Vlag (37m²) is geprobeerd Brabant tastbaar te

een echte ‘brainstormmachine’! Typische

maken. De rood-witte kleurstelling en historische

steampunk elementen prikkelen de zintuigen en

kaart van Eindhoven bieden een prettige sfeer.

brengen je op nieuwe ideeën. Een ideale unieke
vergaderruimte voor Startups en projectteams.

De ruimte is heel geschikt voor trainingen of
vergaderingen tot 6 personen.

Deze vergaderruimte heeft een vaste opstelling
voor
maximaal 6 personen.

Carré
6 pers.

Carré
6 pers.

“DE ROOD-WITTE
KLEURSTELLING EN
HISTORISCHE KAART VAN
EINDHOVEN BIEDEN EEN
EZELLIG SFEER IN VLAG.”

ZAAL 'BOORD'

ZAAL 'ANDERS'

Boord (40+13m²) is een chique, comfortabele en

Anders (17m²), de naam zegt het eigenlijk al,

zakelijke vergaderruimte met een knipoog naar

deze vergaderruimte verschilt van al onze

het industriële verleden. De boordroom heeft

andere vergaderzalen. In deze vergaderruimte

een luxe uitstraling. Heerlijk licht, goede stoelen

(17m²) ervaar je rust. In Anders is geen gebruik

en veel privacy. Met een eigen voorportaal,

gemaakt van muurbestickering maar is met de

ideaal voor brainstorm of heidag.

hand een watertafereel geschilderd. Het is een
eenvoudige en bescheiden ruimte waar je je snel
op je gemak zult voelen.

Carré
4 pers.

Carré
2 pers.

ZAAL 'KOERS'
Voor een goed persoonlijk gesprek, een zakelijke
bespreking of een coachingssessie boek je Koers
(17m²).

“CHIQUE, COMFORTABEL EN
ZAKELIJK MET EEN KNIPOOG
NAAR HET INDUSTRIËLE
VERLEDEN.”

Een mooie glazen designtafel, comfortabele
stoelen en goede sfeerverlichting maken Koers
een prettige vergaderzaal. Als je het heerlijk
vindt in een projectteam te werken,
ontwikkelingen uit te zetten en veranderingen uit
te stippelen, dan is Koers de koers om te gaan!

Carré
2 pers.

ZAAL 'CIRKEL'

ZAAL 'RONDOM'

Cirkel (17m²) is door de inrichting en opstelling

Het beste overleg vindt vaak plaats aan een

een prima ruimte voor coaching en training.

ronde tafel. Dat heeft te maken met het feit dat

Vanzelfsprekend zijn de tafel en stoelen rond. De

iedereen gelijkwaardig ten opzichte van elkaar

industriële sfeer van het gebied Strijp-S wordt

zit. De warme kleuren geven de ruimte een

benadrukt door de verlichting. De blauwe

aangename intieme sfeer. De bank in de ruimte

kleurstelling

biedt extra flexibiliteit. Rondom (17m²) wordt

staat voor actiegerichtheid en volhardendheid

regelmatig als coachingsruimte gereserveerd.

tot het doel bereikt is.

Carré
2 pers.

Carré
2 pers.

ZAAL 'THUIS'
Thuis heet niet voor niets thuis. De huislijke
uitstraling is heel fijn bij allerlei gesprekken
waarbij een vertrouwensband belangrijk is. Ook
voor een conferencecall wordt Thuis (17m²)
regelmatig gereserveerd. Je zult je in deze zaal
op je gemak voelen, net zoals thuis.

“ONZE ZALEN ZIJN PERFECT
VOOR 1-OP-1 COACHING OF
KORT OVERLEG.”

Huiskamer
2 pers.

'PLEIN'

'SPIJS'

Plein is dé ontmoetingsplaats in het pand. Een

Direct verbonden aan het Plein is ons restaurant

grote centrale multifunctionele ruimte waar alle

Spijs. Hier bieden wij verschillende

bezoekers samen komen. Het Plein van 450m²

cateringmogelijkheden, natuurlijk aangepast aan

leent zich goed voor coronaproof evenementen,
hybride congressen en exposities of om gewoon
even een bakje koffie te doen!

de maatregelen die gelden.
Zo verzorgen wij lunch of diner wanneer je jouw
bijeenkomst aan wilt vullen met een hapje of
drankje. Natuurlijk veilig en hygienisch.

“CORONAPROOF SAMENKOMEN;
HET KAN ALLEMAAL IN SPIJS!”
“HET HART VAN ONZE LOCATIE:
ONS PLEIN. IDEAAL VOOR EEN
FIJNE ONTVANGST EN MEER DAN
GENOEG RUIMTE."

Foto: 'Plein'

Foto: 'Spijs'

PLATTEGROND
Onze locatie is gevestigd op de eerste etage van de
Apparatenfabriek op Strijp-S. Je kunt zowel met de
lift als met de trap naar boven. Daar wordt je
ontvangen door iemand van ons team. Op het
scherm bij de balie staat aangegeven welke zaal er
deze dag voor jullie gereserveerd is.
Kom je graag een keer onze locatie bekijken? Laat de
plattegrond je helpen bij het vinden van de meest
geschikte ruimte voor jou.

CATERING
Natuurlijk kom je bij ons om te vergaderen, maar

Wil je meer breaks in de dag inbouwen? Wat

voor een effectieve vergadering is het minstens zo

dacht je van een lekker 'brainboost-momentje',

belangrijk dat lijf en leden gevoed worden.
Daarom besteden wij net zoveel aandacht aan de
catering als aan het faciliteren van jouw
bijeenkomst.

een tussendoortje dat bestaat uit een hartig,
zoet & gezond hapje. Of een verfrissende
smoothie. Genoeg opties om de dag te vullen
met smakelijke energizers.

De meiden van Smeer’m zijn 7 jaar geleden in de
Spoorzone van Tilburg begonnen als lunchzaak.
Eind 2018 zijn ze een samenwerking met
Seats2meet aangegaan, een perfecte combinatie.
Want voor een congres & vergaderlocatie is een
goede lunch natuurlijk essentieel.

“BELANGRIJK VOOR ONS IS
DAT EEN LUNCH NIET
ALLEEN LEKKER, MAAR
OOK EEN FEESTJE VOOR
HET OOG IS.”

FACILITEITEN
We zijn van alle gemakken voorzien. Beamers,
smart Tv’s, microfoons, flipovers, laptops, een
catchbox, whiteboard, hybride meetings
mogelijkheden en nog veel meer.
Weet je nog niet precies wat er allemaal mogelijk
is voor je bijeenkomst, en heb je wat hulp nodig?
Wellicht kan deze checklist je daarbij helpen!

Foto: Hybride meetings

VERGADER CHECKLIST
Beamer/presentatiescherm

Flip-over met stiften

Spreker

Smart TV

XXL whiteboard

Sfeerverlichting

Geluidsversterking

Scrummiddelen

Karaoke systeem

Pointer

Notitieblokje

Pop quiz (online)

Laptop met MS office

Pennen

Goodybag

360º meeting camera

Post-its

Parkeerkaarten

WIJ DRAAIEN
OP ONS
PROFESSIONEEL,
SECUUR,
VRIENDELIJK
EN HARD WERKEND
TEAM DAT MET
VEEL HUMOR,
PASSIE EN
ENTHOUSIASME
IEDERE DAG
KWALITEIT
NEERZET.

Roger van den Berg

Luc Van der Keilen

Helma Schellen

Fabian Verstaelen

Mymza Wever

Ingrid Steerneman

Daniëlle van Roij

Anneke Leenders

Maks van de Ven

SEATS2MEET BRABANT
Naast onze locatie in Eindhoven, hebben we ook nog 2 bijzondere locaties in
Den Bosch en Tilburg. Iedere locatie heeft een eigen uitstraling, maar
natuurlijk de service en kwaliteit die je van Seats2meet Brabant gewend bent.
De centrale ligging van alle drie de locaties biedt de ideale plek om gasten uit
zowel de randstad als Limburg of België samen te laten komen.
Neem vooral contact met ons op als je meer informatie wil ontvangen!
Foto: 'Station 's-Hertogenbosch''

WIJ ZIJN EEN COMMERCIEEL
BEDRIJF DAT UITBLINKT IN
PERSOONLIJK CONTACT,
COWORKING IN DE HAND
WERKT EN BIJEENKOMSTEN
PROFESSIONEEL FACILITEERT.

Foto: 'LocHaal'

Foto: 'Aparaten Fabriek'

SEATS2MEET
TILBURG SPOORZONE
Onze zalen zijn geschikt voor vergaderingen, als
projectruimtes en voor workshops en trainingen.
Wij kijken graag samen naar aansluitende
faciliteiten voor je bijeenkomst en richten alles in

“DE MEEST SPECIALE ZAAL VAN
TILBURG. EEN RUIMTE DIE
GESCHIKT IS VOOR
VERGADERINGEN, SYMPOSIA
EN CONCERTEN? DAN ZOEK JE
DE GLAZEN ZAAL. DÈ
EYECATCHER VAN DE LOCHAL.”

naar wens. We onderscheiden ons van andere
vergaderzalen in Tilburg door onze unieke
locatie. Een bezoek aan de Spoorzone in Tilburg
zal je zeker bijblijven.Dit is een plek waar je terug
wilt komen!

“NIET ALLEEN EEN UNIEKE
ZAAL ZOALS ER GEEN TWEE
ZIJN GEMAAKT, MAAR OOK
ZEER OPVALLEND GEPLAATST
IN HET HART VAN DE LOCHAL.”

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR ONZE
LOCATIE IN TILBURG?
Neem dan contact op met onze collega's van
Seats2meet Tilburg Spoorzone voor meer
informatie.

LocHal – 1e verdiepingBurgemeester
Brockxlaan 10005041 SG Tilburg
013 208 40 52
info@seats2meettilburgspoorzone.nl
Foto: Zaal 'Restauratie''

Foto: 'Plein'

www.seats2meettilburgspoorzone.nl

SEATS2MEET
STATION DEN BOSCH
We hebben vele verschillende vergaderzalen,
geschikt voor een diversiteit aan bijeenkomsten.
De ene zaal is passend voor een groot
evenement, terwijl de andere zaal is ingericht
voor vergaderingen, als projectruimtes of voor
workshops en trainingen. Wij denken graag met
je mee naar aansluitende faciliteiten voor je
bijeenkomst en richten alles in naar wens.

“BIJ SEATS2MEET STATION DEN
BOSCH VIND JE VERSCHILLENDE
TRAININGSRUIMTES EN -ZALEN
MET ALLE BENODIGDE
FACILITEITEN VOOR EEN
GESLAAGDE TRAINING.”
“MET EEN LOCATIE ÌN HET
STATION IS HET OV DE IDEALE
MANIER OM ONS TE
BEZOEKEN..”

WIL JE EEN VERGADERING
IN DEN BOSCH HOUDEN?
Neem dan contact op met onze collega's van
Seats2meet Station Den Bosch voor meer informatie.

Station ’s Hertogenbosch
Stationsplein 161 5211 BP Den Bosch
073 6900 515
info@seats2meetstationdenbosch.nl
www.seats2meetstationdenbosch.nl

Foto: Zaal 'Vrijheid'

WIJ BEGELEIDEN VERGADERINGEN EN REGELEN ALLES WAT JE
NODIG HEBT. BEAMERS, FLIPOVERS, WHITEBOARDS, SMART
TV, JE KUNT HET ZO GEK NIET BEDENKEN. OOK VOOR
CONGRESSEN LEENT ONZE LOCATIE ZICH PERFECT. HEB JE
ONZE GROTE ZAAL AL EENS BEKEKEN? JE VINDT HEM IN DEZE
BROCHURE. VOOR VERSCHILLENDE TRAININGEN OF MOOIE
SYMPOSIA DRAAIEN WE ONZE HAND OOK NIET OM. MET
EVENEMENTEN ZOALS SCRUM, LEAN OF AGILE HEBBEN WE
VEEL ERVARING MEE EN DIE DELEN WE GRAAG MET JE.
SAMEN MAKEN WE ELKE BIJEENKOMST TOT EEN GROOT
SUCCES.

SEATS2MEET
EINDHOVEN STRIJP-S
Torenallee 24 | 5617 BD Eindhoven | 040 78 050 39 | info@s2mstrijps.nl
www.seats2meetstrijps.nl

