Zakelijk

De Meerpaal:

UW EVENT
IN DE
SPOTLIGHTS

WELKOM
IN DE MEERPAAL

“Ideeën bij elkaar
brengen; dat is het
aandeel in elkaar.”
“Al een aantal jaren organiseren wij samen
met de medewerkers van De Meerpaal
activiteiten in het cultureel centrum en
gebruiken we de locatie voor evenementen.
Of het nu gaat om een vergadering, een
bezoek aan een voorstelling met relaties,
een ledenbijeenkomst of een groot evenement; je kunt bij De Meerpaal eigenlijk alles
organiseren. Samen met een team dat met
je meedenkt, ideeën aandraagt en ervoor
zorgt dat alles tot in de puntjes is geregeld.
Meer voor elkaar betekenen en mensen en
ideeën bij elkaar brengen, dat is het aandeel
in elkaar.”

Wilke van Ittersum
Communicatieadviseur
Marketing, Communicatie & Coöperatie
Rabobank Flevoland

De Meerpaal is het cultureel en bruisend hart van de
gemeente Dronten en de verbindingsplek tussen mensen
en organisaties. Een unieke locatie met twee theaterzalen,
twee bioscoopzalen, een evenementenplein, sfeervol
restaurant en verschillende vergaderzalen. Dat alles onder
één dak en centraal in Nederland!

VOORZIENINGEN
Van sfeervol zakendiner tot groot bedrijfsfeest: bij
De Meerpaal is alles mogelijk. Met een capaciteit van
2 tot 2.000 personen en een maatwerkbenadering
werken we graag mee aan uw evenement. De Meerpaal
is een eigentijdse locatie, voorzien van goede akoestiek,
moderne theatertechniek en uitgebreide catering
mogelijkheden.

EEN PODIUM
VOOR IEDEREEN

UW EVENT
IN DE SPOTLIGHTS

“Samen voor
het beste resultaat.”
Aviko Potato

Bij binnenkomst in De Meerpaal komt men in een andere
modus. De modus van samenkomen, ontspanning,
vermaak, verwondering en ontwikkeling. Of dat nu op
zakelijk, muzikaal, cultureel of welzijnsvlak gebeurt, maakt
niet uit. De Meerpaal ontzorgt en biedt een breed scala
aan culturele activiteiten, waar zowel individueel als
zakelijk winst valt te behalen. Winst op het gebied van
inspiratie, ontmoeting en (re)creëren.

Voor feestelijke en zakelijke bijeenkomsten bent u bij
De Meerpaal aan het goede adres. Zowel landelijke als
regionale spelers weten De Meerpaal te vinden voor een
branchecongres of zakelijk evenement. Het feit dat het
binnenplein van De Meerpaal flexibel is in te richten,
zorgt ervoor dat elk congres en elke bijeenkomst een
eigen gezicht krijgt. Samen met u werken we graag aan
het beste resultaat.

FEESTEN & PARTIJEN

PASSEND VOOR IEDEREEN

Altijd al gedroomd van een privé-bioscoop? Wij
realiseren graag een filmavond naar keuze voor uw
gasten. Ook als u de muzikale uitdaging wilt aangaan
met uw collega’s of de wereld van 3D-animaties wilt
ontdekken, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

In De Meerpaal kunt u terecht van 2 tot 2.000 personen.
U kunt bijvoorbeeld meerdere zalen gebruiken om
verschillende presentaties tegelijkertijd te tonen aan
bezoekers.

GROTE ZAAL
De Grote Zaal is een ideale zaal voor symposia,
plenaire bijeenkomsten of spetterende optredens.
Door middel van de sfeervolle verlichting kunnen
wij uw evenement elke gewenste uitstraling
geven. U wordt bijgestaan door onze technische
crew, die graag met u meedenkt!
Ook de mogelijkheden van de Kleine Zaal, de
Zijfoyer, het binnenplein en de bioscoop zijn
eindeloos.

VERGADEREN
Wilt u een vergadering houden in De Meerpaal?
Dan bieden wij u prachtige ruimtes aan.
Al onze zalen zijn volledig ingericht voor
vergaderingen. Verder beschikt De Meerpaal
over een Boardroom waar u centraal in
De Meerpaal kunt vergaderen.
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WAAROM
DE MEERPAAL?

MONTAGERUIMTE

De voordelen voor u op een rijtje:

De Meerpaal is een eigentijdse locatie, voorzien
van goede akoestiek, moderne theatertechniek en
uitgebreide cateringmogelijkheden. De Grote Zaal is
uitstekend geschikt voor de opbouw van een nieuwe
theaterproductie. Onze technici staan voor u klaar om
samen met u tot een mooi eindresultaat te komen.

GRAND CAFÉ
Het Grand Café is gevestigd in het voormalig theater van
De Meerpaal. Deze sfeervolle ruimte is een perfecte plek
voor een kopje koffie, lunch of diner. De medewerkers van
het Grand Café verzorgen de hapjes en drankjes van uw
evenement tot in de puntjes.

• Gratis parkeren
1000 gratis parkeerplaatsen
direct rondom De Meerpaal.
• Prima bereikbaar met de trein
10 minuten lopen naar De Meerpaal.
• Centrale ligging
In het hart van Flevoland.

Leeuwarden

MEDIAPAKKET
Wilt u een evenement organiseren en uw pr, marketing
en kaartverkoop uitbesteden aan De Meerpaal? Dat kan!
We denken graag met u mee en kunnen uw evenement
extra in de spotlights zetten. Voor specifieke vragen kunt
u contact opnemen met onze salesmedewerker.
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Contact
Bezoekadres:
De Meerpaal
De Rede 80, Dronten
I: www.meerpaal.nl
T: (0321) 388 777
E: events@meerpaal.nl

