OLYMPISCH STADION AMSTERDAM
Let's make history together!

EVENEMENTEN

VERGADEREN

Voordelen van uw eigen evenement in

Ook: vergaderen in de unieke ruimtes

het Olympisch Stadion

van het Olympisch Stadion

â

•

Allure in sportieve ambiance

•

“De meest inspirerende locatie van Nederland!” (Events.nl)

Weleens gedacht aan het Olympisch Stadion voor uw

•

Meer dan 290 m exclusief beschikbaar voor eigen

zakelijke bijeenkomsten? Alle ruimtes zijn geheel op maat

ontvangst

in te richten en dit maakt het Olympisch Stadion hét

•

Goede (OV) bereikbaarheid én parkeergelegenheid

unieke decor voor bedrijven die een bijzondere meeting,

•

Sportieve clinic en/of rondleiding mogelijk

vergadering, presentatie of persconferentie willen

•

Goed te combineren met binnenlocaties (zie achterzijde)

organiseren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

•

Catering op maat

2

Nieuwsgierig geworden?
Bel (020) 305 44 00 of mail office@olympischstadion.nl

◄ 1928 ROOM ►
Ideaal voor presentaties, trainingen en vergaderingen. Een echte
multifunctionele ruimte. Gevestigd
naast de hoofdingang: met een
paar stappen staat u op het veld!

CAPACITEIT:
tot 80 personen
(diverse opstellingen mogelijk)
FACILITEITEN: Beamer, groot
scherm, geluid, flip-over,
handmicrofoons, gratis wifi
AFMETING: 12,1 m x 11,4 m
HOOGTE: 2,7 m

◄ RONDLEIDINGEN ►
Altijd al een kijkje willen nemen
achter de schermen van het
Olympisch Stadion? Boek nu een
rondleiding en beleef een unieke
stadionervaring. Ook geschikt als
onderdeel van een bedrijfsuitje!
Duur rondleiding: 60 minuten
Prijs per persoon: ₤ 10
Minimale groepsgrootte: 5 pers.

◄ INSPIRATION ROOM ►
Een lichte vergaderzaal met
prachtig uitzicht op het veld
van het Olympisch Stadion.

CAPACITEIT:
12 personen in vergaderopstelling
FACILITEITEN: Projectiescherm,
flip-over, gratis wifi
AFMETING: 6,7 m x 4,3 m
HOOGTE: 2,9 m

◄ FOTO/FILMLOCATIE ►
Het Olympisch Stadion vormt een
iconisch decor voor fotografie en
filmopnamen. Jaarlijks maken veel
organisaties gebruik van de schitterende locatie. De kenmerkende
lichtmasten en de Marathontoren
zorgen voor een authentieke
achtergrond van uw productie.
Een fotogenieke plek is in het
Olympisch Stadion snel gevonden.
Bijvoorbeeld voor het maken van
promotiefoto’s, het opnemen van
commercials of tv-programma en
ander specifiek werk in opdracht.

BEREIKBAARHEID:

MEER INFORMATIE OVER PRIJZEN

PARKEREN/AANLEGGEN:

Auto: Ring A10, afslag S108

EN CATERINGMOGELIJKHEDEN:

Dagkaart parkeergarage:

Tram: lijn 16 en lijn 24

Bel (020) 305 44 00 of mail naar

₤15 ex. btw (op aanvraag)

Bus: 62, 170, 172, 174

office@olympischstadion.nl

Aanlegsteiger: aanwezig

DEZE BEDRIJVEN GINGEN U VOOR:
COCA-COLA * NIKE * UEFA * HOUSE OF SPORTS * KPN * ING * EY * KNVB * SAMSUNG * RANDSTAD * ALDA EVENTS

