Ruimte voor…

Meetings &
congressen

Inspirerende locaties
Tot 200 personen
Extra veel subzalen

Locaties met een eigentijdse
uitstraling en unieke dynamiek
Ben je op zoek naar een locatie op een paar stappen
van een NS treinstation met voldoende
parkeergelegenheid? Bij Aristo vind je diverse
Amsterdam
Utrecht
Eindhoven

conferentiezalen voor seminars en congressen tot
200 personen en subzalen van 5 tot 50 personen.

Voor ieder
congresprogramma
een oplossing
Innovatief concept
De modern ingerichte panden van Aristo zijn speciaal ontwikkeld
als vergader- en congreslocatie om iedere grote bijeenkomst
optimaal te kunnen faciliteren. In combinatie met catering uit eigen

Waarom een congres
bij Aristo:

keuken en ervaren medewerkers maken we van iedere meeting
een succes. Een bewezen concept dat niet stilstaat, maar steeds
weer wordt afgestemd op de eisen van de moderne meetingplanner.

• Zalen tot 200 personen

Innovatief zijn, zonder concessies te doen aan de kwaliteit is hierbij
het streven.

• Minimaal 34 zalen per locatie

Samen de regie

• In ieder gewenste opstelling

Bij grote congressen heb je meer nodig dan een prettige zaal en een

• Zalen met daglicht, zonder pilaren

deskundige spreker. Daarom lopen we samen het programma door.

• Extra subzalen voor parallelsessies

Zo komen alle details vanzelf aan bod en kunnen we je gericht
adviseren over de zaalmogelijkheden, techniek en catering. Aristo
heeft eigen katheders, microfoons en een geluidsinstallatie in huis, dus

• Catering van kofﬁeontvangst
tot netwerkborrel

je hoeft dat niet meer zelf te regelen. Ook voor zaken als een registratiebalie, een gastvrij ontvangst met koffie en thee en een smakelijke lunch

• Alle AV middelen standaard aanwezig

draaien wij onze hand niet om. En organiseer je naast een plenaire
bijeenkomst nog een parallelsessie? Dan breng je deze gemakkelijk
onder in de vergaderzalen die op dezelfde etage gelegen zijn. Gedurende
de dag is er één vast aanspreekpunt met wie je samen de regie voert
over een geslaagd evenement!

Vraag een vrijblijvende prijs op
via de online bookingstool op
www.aristo.nl of bel naar
088 - 230 10 00

@aristomeetings
facebook.com/AristoAccommodaties

