
Verrassend - dat is een woord dat in EXPO Greater Amsterdam vaak 
valt. Deze exclusieve locatie met een industriële uitstraling nabij 
Schiphol Airport en Amsterdam is met een vloeroppervlakte van 24.000 
m2 geschikt voor alle soorten beurzen en evenementen. Het voorste 
gedeelte van de locatie is uitermate geschikt voor congressen tot 350 
personen en tegelijkertijd gemakkelijk uit te breiden voor grotere groepen.

Unieke uitstraling
De onverwachtse rust tussen de bedrijvigheid van de Randstad en de 
opvallende architectuur laat het gebouw perfect samenvallen met het 
weelderige groen van het omliggende natuurgebied. Het verrassend 
groene karakter van de locatie kent daarnaast nog een noemenswaardig 
aspect: op het dak van EXPO Greater Amsterdam ligt maar liefst 26.000 
vierkante meter zonnepanelen. 

MULTIFUNCTIONEEL GROEN 
MIDDEN IN DE RANDSTAD

M²

FEITEN: 
 

Ruim 24.000 m2 indoor

Ruim 21.000 m2 outdoor 

50 tot 15.000 personen

4 grote hallen, 1 foyer,

1 auditorium en 5 subruimtes

Op minder dan 20 minuten van 

Amsterdam Schiphol Airport en het 

stadscentrum van Amsterdam 

8.000 hotelkamers binnen 10 

minuten

Ruim 3.200 parkeerplaatsen

Perfect bereikbaar met openbaar 

vervoer. Elke 7 minuten stopt de 

bus voor de entree
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FLEXIBILITEIT MÉT CAPACITEIT
EXPO Greater Amsterdam beschikt over 24.000 vierkante meter aan hallen die
zowel apart als gekoppeld kunnen worden gebruikt. Hier binnen bepaalt de
organisator de inrichting geheel naar eigen wens. Verder is er een auditorium
en verschillende subruimtes: hierdoor is de locatie zeer geschikt voor congressen.
En daarbij is een beurs in één van de hallen goed te combineren met een
congres of productpresentatie.

De verschillende ruimtes zijn eenvoudig aan te passen, dus ook de organisator met
een kleinschalige bijeenkomst is bij EXPO Greater Amsterdam goed op zijn plek.

Het grote buitenterrein van ruim 21.000 vierkante meter is geschikt voor verschillende
doeleinden: van actief buitenprogramma tot leerzame breakoutsessies in het park.



Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Hoogte onderkant spant (m) Oppervlakte (m2) Theater

Hallen

Hal 1 144 x 48 7 6.434 

Hal 2 64 x 48 7 2.805  

Hal 3 176 x 48 7 8.205  

Hal 4 80 x 48 7 3.840  

Expo ruimten

Expo ruimte 1 16 x 16 7 214 175

Expo ruimte 2 16 x 16 7 256 200

Congresfaciliteiten

Foyer   1.200

Auditorium 403 350

Subruimte 1 6 x 12,7 76  70

Subruimte 2  6 x 12,7  76 70

Subruimte 3 6 x 12,7 76 70

Subruimte 4 7,3 x 7,7 56 40

Subruimte 5 7,3 x 4,7 34 30

Overige ruimtes

Buitenterrein 21.046
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RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

“Voor de IFTF is EXPO Greater Amsterdam 

een heel goede locatie. De locatie bestaat 

voornamelijk uit glas en dat is goed voor de 

bloemen en het geeft ons evenement de 

juiste uitstraling.”

IFTF

RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

“EXPO Greater Amsterdam is een 

locatie met een goede ligging 

en uitzonderlijke sfeer.”

SMTB

ONTDEK HET ZELF!

Ervaar de multifunctionele ruimte en de 

groene omgeving van 

EXPO Greater Amsterdam zelf. 

Wij laten u graag de locatie zien.

T. 088 9000 350
w. expogreateramsterdam.nl


