dé congrescentra
voor ieder
succes
• 3 unieke locaties
• 1 werkwijze
• oog voor service en kwaliteit

landelijke dekking locaties
De toekomst van zakelijk organiserend nederland begint bij ons.
drie unieke locaties, één werkwijze met het oog voor service en kwaliteit.
wij faciliteren uw succes. want uw succes, maakt ons succes!

authentiek
& modern

groen

sport

• 1931 congrescentrum
• expo GREATER AMSTERDAM
• omnisport apeldoorn
binnen een reistijd van 60 minuten bedienen de locaties
het grootste deel van nederland!

1931 congrescentrum
‘s-hertogenbosch

expo GREATER AMSTERDAM

omnisport apeldoorn

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Authentiek en modern
Monumentaal pand met een
verhaal
Hoogwaardige kwaliteit
Meerdere entrees
Daglicht in iedere ruimte

•
•
•

Groene oase midden in de
Randstad
Natuurlijk daglicht in (bijna)
alle ruimtes
Plug en play auditorium voor
350 personen
Op steenworp afstand van
Schiphol
Duurzaamheid, 26.000 m2
zonnepanelen op het dak

•
•
•

Unieke sportieve omgeving
Focus op healthy en
biologisch
Vergader met uitzicht
op sportende Olympisch
kampioenen
Iedere vezel van Omnisport
ademt topsport
Dagelijks topsporters aan
het trainen

Extra g
plenair rote
e ruim
te!

Feiten:

gastvrij en van
alle markten thuis
Jaren achtereen wisselden hier koeien en kalveren van eigenaar, nu wordt kennis en kunde
uitgewisseld in een van de meest unieke congreslocaties van Nederland. Volledig
gemoderniseerd, op steenworp afstand van de bourgondische binnenstad én direct gelegen
aan de Brabanthallen krijgt uw bijeenkomst bij 1931 de aandacht die het verdient.
1931 is een locatie die iets doet met de bezoeker. De 4 plenaire ruimtes en 24 subruimtes
hebben allen een eigen identiteit uiteenlopend van authentiek tot modern.
Het karakteristieke spanplafond en de state of the art uitstraling van Mainstage
benadrukken de diversiteit van de locatie.
Door het ontstaan van Mainstage kunt u blijven groeien binnen 1931. Deze uitbreiding
zorgt ervoor dat de ruimte gemakkelijk onderdeel te maken is van uw (internationale)
congres, beurs of bedrijfsfeest. Van een praktische, korte ontmoeting tot een meerdaags
evenement: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch biedt u altijd de juiste ruimte.

Van 2 tot 6.000 personen
combinaties mogelijk met
Mainstage én Brabanthallen

31

2 multifunctionele foyers
4 flexibele congreszalen
25 subzalen, deels flexibel
te koppelen
Op minder dan 40 minuten
van Eindhoven, Tilburg, Breda,
Utrecht, Arnhem en Nijmegen.
Nabij Duitse & Belgische grens
Uitstekend bereikbaar,
nabij snelwegen A2, A59 en A65
4.000 parkeerplaatsen +
elektrische oplaadpalen
Op slechts 10 minuten
loopafstand van Centraal Station
’s-Hertogenbosch
Gouden Green Key en partner
MVO Nederland

relaties 1931
“Congrescentrum 1931 biedt een fijne en
persoonlijke ervaring bij de organisatie
van je event. Ze denken pro-actief
mee, volgen goed op en maken de
gemaakte afspraken waar. Dat is nog eens
ontzorgen!”
VAN MOSSEL GROEP

Proef de
sfeer zelf
Kom zelf eens langs om de
authenticiteit te beleven,
de flexibiliteit te zien en de
gastvrijheid te ervaren.

T. 088 9000 333

relaties 1931
“Prettige en overzichtelijke locatie
met veel sfeer. Het personeel is altijd
vriendelijk en behulpzaam, geen vraag is
te veel.”
PARKINSONNET

altijd ruimte,
voor uw succes
Afmetingen
Ruimte

Bourgondisch Gastvrij
Dat u in 1931 op ouderwetse gastvrijheid mag rekenen,
spreekt voor zich: wij zijn hier immers in het hart van
het bourgondische en gastvrije Brabant. 1931 beschikt
over verschillende boardrooms voor een vergadering
vanaf twee personen tot flexibel te combineren
ruimtes, voor bedrijfsfeesten tot 6.000 personen of een
plenair programma tot 4.000 personen.
Doordat Brabanthallen ’s-Hertogenbosch gekoppeld is aan

Afmetingen l x b (m)

Opstellingen

Oppervlakte (m2)

Theater

U-vorm

Carré

Cabaret

Staand

Congreszalen
Limousin 1

38,80 x 19,10

741

575

Limousin 2

38,80 x 28,90

1.121

1.200

Limousin 3

38,80 x 19,10

741

575

Limousin 1 t/m 3

38,80 x 70,70

2.743

2.000

Dexter enkel

6,50 x 4,30

28

30

10

14

10

Dexter duo

6,50 x 8,80

57

60

20

24

30

Dexter kwartet

13,00 x 8,80

114

120

30

48

50

Dexter sextet

19,60 x 8,80

172

180

42

72

90

Dexter octet

26,20 x 8,80

231

240

54

96

120

Flexibele subruimtes

1931 Congrescentrum, biedt dit nog meer flexibiliteit en

Foyer

mogelijkheden. Bijvoorbeeld een beurs gecombineerd met

Foyer tot de spanten

45,00 x 30,50

1.373

56

een congres of een bedrijfsfeest met diverse (thema)

Foyer tot de Dexters

45,00 x 39,00

1.755

24

ruimtes, waarbij uw evenement eenvoudig gekoppeld kan

Voorbouw 1931

worden aan één of meerdere hallen.

Galloway

20,00 x 13,00

260

250

Rode Geus

11,25 x 8,00

90

70

Lakenvelder 31

6,20 x 3,90

24

10

Lakenvelder 32

6,75 x 4,50

30

10

Lakenvelder 33

6,50 x 4,50

29

12

Lakenvelder 34

7,50 x 5,00

38

14

Van Lanschotzaal

8,00 x 6,00

48

20

72,3 x 58 x 17*

4.138

105
28

25

Mainstage & Foyer Mainstage
Mainstage
Mobiele tribune
Vloerstoelen
Foyer Mainstage
*l x B x H (onderkant dak)

3.072

6.000

tot 1.056
tot 2.016
1.494

2.000

FEITEN:
M²

MULTIFUNCTIONEEL GROEN
MIDDEN IN DE RANDSTAD
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.

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

RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

ONTDEK HET ZELF!

RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

“Voor de IFTF is EXPO Greater Amsterdam

Ervaar de multifunctionele ruimte en de

“EXPO Greater Amsterdam is een

een heel goede locatie. De locatie bestaat

groene omgeving van

locatie met een goede ligging

voornamelijk uit glas en dat is goed voor de

EXPO Greater Amsterdam zelf.

en uitzonderlijke sfeer.”

bloemen en het geeft ons evenement de

Wij laten u graag de locatie zien.
SMTB

juiste uitstraling.”
8.000 hotelkamers binnen 10
minuten

Ruim 3.200 parkeerplaatsen
Perfect bereikbaar met openbaar
vervoer. Elke 7 minuten stopt de
bus voor de entree

IFTF

T. 088 9000 350

w. expogreateramsterdam.nl

Expo
Ruimte 2

Expo
Ruimte 1

Hal 2
2.805 m²

5
4

3

2
Foyer
1.200 m²

Hal 1
6.434 m²

Auditorium
403 m²

Hal 4
3.840 m²

Hal 3
8.205 m²

Afmetingen

1

Opstelling

Afmetingen l x b (m)

Hoogte onderkant spant (m)

Oppervlakte (m2)

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 ruimte 1

16 x 16

7

214

175

Expo ruimte 2

16 x 16

7

256

200

Ruimte

Theater

Hallen

Expo ruimten

Verhuurbaar

Niet verhuurbaar

Congresfaciliteiten
Foyer

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.

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

Feiten:

topprestaties OP ZAKELIJK NIVEAU
Omnisport Apeldoorn behoort tot een van de meest aantrekkelijke
evenementenlocaties in Midden-Nederland. In het imposante en
multifunctionele complex beoefent de Nederlandse top hun sport.
Omnisport Apeldoorn is echter meer dan een sportaccommodatie!
Naast een wielerbaan, topsporthal, atletiekbaan zijn er diverse volledig
ingerichte vergader- en subruimtes beschikbaar. Hierdoor biedt Omnisport
een unieke setting met de wow-factor en perfecte ambiance voor al uw
congressen en bijeenkomsten.
Alle ruimtes hebben een eigen identiteit van de immense Wieler- en
Atletiekhal met het middenterrein en vaste tribune met circa 5.000
zitplaatsen tot de Topsporthal met tevens vaste tribune en flexibele
wanden. Door deze unieke ambiance is Omnisport Apeldoorn geschikt
voor productpresentaties, bedrijfsfeesten en andere business to
business activiteiten.

Van 10 tot 15.000 personen
2 topsporthallen en
11 multifunctionele ruimtes
6.500 tribuneplaatsen
Combinatie van business, sport
én entertainment
Uitstekend bereikbaar, nabij
snelwegen A1 en A50

RELATIES OVER
OMNISPORT

KOM LANGS EN
ERVAAR HET ZELF

RELATIES OVER
OMNISPORT

“Omnisport is bij uitstek een prettige
locatie om een bijeenkomst te organiseren.
De combinatie van een sportieve en unieke
uitstraling, goede ligging en bereikbaarheid
samen met de prettige samenwerking zijn
voor ons redenen om jaarlijks terug te
keren bij Omnisport om bijeenkomsten te
organiseren.”

Proef de topsport sfeer en

“Korte lijntjes met de eventmanagers
die steeds hebben meegedacht. Mooie
uitstraling, goede bewegwijzering en
originele oplossing met de horeca in de
pauze. De rondleiding na afloop is ook heel
positief ontvangen door onze bezoekers.”

2.000 parkeerplaatsen
Vereniging Sport en Gemeenten
Op 5 minuten loopafstand
van NS-station Apeldoorn De Maten

ervaar de unieke ambiance
met de wow factor.

T. 088 9000 390
w. omnisport.nl

Cloud Energy Optimizer

Business Lounge

DERDE ETAGE

Workout Room 3.2

Afmetingen

elke ruimte in de juiste ambiance

Ruimte

Afmetingen l x b (m)

Opstellingen
Oppervlakte (m2)

Theater

Tribune

Diner

Blok

Staand

Begane grond
Workout Room 3.1

U kunt bij Omnisport Apeldoorn terecht voor een zakenlunch met twintig
personen, een innoverend zakelijk evenement of zelfs een wervelend

Wieler- en Atletiekhal

5.000

5.000

sportgala tot wel 15.000 gasten. De accommodatie kent vele

Wieler- en Atletiekhal (middenterrein)

82 x 32

2.200

2.200

mogelijkheden op het gebied van aankleding, licht- en geluidstechniek

Topsporthal

53 x 34

1.812

1.500

Catacombe

62 x 16

1.150

die WK’s en EK’s accommodeert op het gebied van atletiek en

Catacombe (kogelstootbaan)

25 x 15

278

150

baanwielrennen. Omnisport Apeldoorn is een moderne en unieke locatie

Eerste Etage

met een exclusieve (sport) vibe. Er is op een natuurlijke en makkelijke

Sportfoyer

24 x 15

636

250

Balkon Sportfoyer

29 x 7

200

100

Workout Room 1.1

6x5

27

24

10

31

Workout Room 1.2

9x5

45

50

20

49

Workout Room 1.3

9x5

46

50

20

46

Workout Room 1.1 + 1.2

15 x 5

81

75

30

80

Promenade

46 x 15

600

400

Workout Room 2.1

10 x 5

85

60

27 x 14

420

250

Workout Room 3.1

6x5

30

30

15

31

Workout Room 3.2

6x7

48

60

20

44

Workout Room 3.1 + 3.2

6 x 12

76

90

35

75

en audiovisuele voorzieningen. Daardoor kan in elke ruimte de juiste

2.000

4.000

1.456

3.000

stijl en ambiance gecreëerd worden. We zijn de enige locatie in Nederland

TWEEDE ETAGE

Workout Room 2.1

manier connectie te leggen tussen gezondheid en events.

Promenade

begane grond

Topsporthal
Catacombe (kogelstootbaan)

200

400
150

Tweede Etage

Sportfoyer
Catacombe

EERSTE ETAGE

600

Workout Room 1.3

Derde Etage
Business Lounge
Workout Room 1.2
Balkon Sportfoyer
Workout Room 1.1

Wieler- en Atletiekhal (Middenterrein)
Wieler- en Atletiekhal
Hoofdentree

350

event services

Catering services

De medewerkers van al onze locaties leveren
met hun ervaring en specialisme een
belangrijke bijdrage aan uw event. Libéma
overhandigt u niet alleen de sleutel van
de accommodatie, maar levert ook diverse
diensten zoals elektra, wateraansluitingen,
parkeerbegeleiding en EHBO’ers. Door de
uniforme aanpak en samenwerking met
innovatieve en professionele partners worden
evenementen een gegarandeerd succes.

Ons eingen horeca label biedt voor al uw
gasten een op maat gemaakt assortiment aan
hapjes en dranken aan. Complete buffetten,
snelle snacks of een vier gangen menu. Ons
cateringlabel is uw culinaire oplossing. Een
team van culinaire experts gaat graag met u
in gesprek om een menu op te stellen dat bij
uw beurs of evenement en uw gasten past. Wij
maken gebruik van duurzame producten, met
een knipoog naar de regio.

partners
Libéma overhandigt u niet alleen de sleutel van
de accommodatie, maar levert ook diverse extra
diensten, zoals elektra, wateraansluitingen,
maar ook parkeerbegeleiding en EHBO’ers.
Door de uniforme aanpak en de samenwerking
met innovatieve en professionele partners
worden evenementen een gegarandeerd succes.

