HET AUDITORIUM

CONGRESCENTRUM
CONGRESCENTRUM DE PIJLER
Persoonlijke service voor ieder evenement!
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met u als klant, zodat wij het maatwerk
kunnen leveren wat op uw wensen is afgestemd. Samen met u bespreken we uw wensen en de
mogelijkheden binnen de kaders van het door u gereserveerde budget. Op die manier kunnen
wij u precies die ruimte, faciliteiten en catering bieden die noodzakelijk zijn voor een plezierig en
effectief evenement.
•
•
•
•
•
•

Goed georganiseerde gastvrijheid voor grote en kleine vergaderingen
Centrale locatie, nabij afslag Lelystad A6
Gratis parkeergelegenheid
Uniek in regio Flevoland: grote congreszaal met aparte ruimten voor deelsessies
Goed gefaciliteerde (vergader-)zalen, geschikt voor diverse doeleinden
Veel service met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

HET AUDITORIUM
UNIEK IN REGIO FLEVOLAND: DE GROTE CONGRESZAAL
Symposium, concert of congres organiseren voor ruim 1000 man? Congrescentrum De
Pijler biedt u alle ruimte, faciliteiten en service!
Het auditorium is ideaal voor bijeenkomsten van grote omvang, tot wel 1025 personen! De
congreszaal beschikt over comfortabele (vaste) zitplaatsen, vloerverwarming, een groot podium
en is voorzien van alle wenselijke faciliteiten zoals geluid, multimedia, lichttracks en draadloos
internet. Het regieteam van Congrescentrum De Pijler zorgt tijdens uw bijeenkomst voor een
perfecte licht-, beeld- en geluidskwaliteit. Tevens is er de mogelijkheid van digitale opnames en
vertaling (Fr/En) via draadloze hoofdtelefoons.
Bekijk ook onze promotiefilm en de film van WorldMeetings.com!

ZAAL TECHNIEK
LICHT, GELUID & VIDEO
De zaal techniek in ons auditorium is onlangs volledig vernieuwd en voorziet in alle wensen. Het
ruime podium is voorzien van talloze faciliteiten waaronder een monitor tafel, inhangmogelijkheden
en voldoende stroom.
Het geluid van de zaal is modern en van hoge kwaliteit. Met een nieuw PA van L-Acoustics,
Yamaha mengtafels en overige randapparatuur van onder andere Sennheiser, Shure en DPA.
Voor een concert waarbij er nog meer eisen aan het geluidssyteem zijn, kan er moeiteloos
opgeschaald worden.
Voor video registraties, live streaming en presentaties zijn de nodige faciliteiten aanwezig,
alsmede een groot regiebalkon.
Wenst u het complete technische overzicht? Stuur een mail naar info@congrespijler.nl of neem
telefonisch contact op.

CATERING
DE JUISTE CATERING OP HET JUISTE MOMENT VOELT ALS
WELDAAD TIJDENS UW (VERGADER-)EVENT
Deelnemers fris en gemotiveerd houden? De Pijler zorgt voor een aangename ‘break’!
Met de juiste catering op het juiste moment houdt uw deelnemers fris en gemotiveerd. Tijdens een
pauze, lunch of diner wordt immers niet alleen de innerlijke mens gevoed, maar hebben uw gasten
ook de gelegenheid contacten te leggen en met elkaar in gesprek te gaan. Congrescentrum De
Pijler zorgt graag voor een aangenaam cateringmoment tijdens uw (vergader)-event!
•
•
•
•

Ontvangst of tussendoor: Koffie/thee/fris, eventueel met gebak of andere versnapering
Borrel met snack of culinaire hapjes
Pauze met versnapering
Goed verzorgde lunch: smakelijk en eenvoudig of culinair en uitgebreid diner of lopend buffet

ONZE PIJLERS
WIJ BIEDEN INTEGRALE DIENSTVERLENING
Dit betekent dat wij op een persoonlijke wijze met u meedenken. Oplossingsgericht en
binnen de kaders van uw budget. Wij beschikken over een brede expertise voor de juiste
ruimte(s), faciliteiten en catering welke noodzakelijk zijn voor een plezierig en effectief
evenement.

WIJ LEVEREN MAATWERK
Hoewel ze ook overeenkomsten vertonen, zijn zowel mensen als organisaties uniek. Dit
maakt een aanpak op maat noodzakelijk. Wij stemmen onze dienstverlening en service
volledig af op uw specifieke situatie, behoeften en wensen. We kunnen zaken compleet uit
handen nemen of we ondersteunen desgewenst op specifieke onderdelen.

WIJ BIEDEN BETROUWBARE OPLOSSINGEN
Met onze jarenlange ervaring bent u verzekerd van een vlekkeloos verloop van uw
evenement. Wij zetten op een duurzame wijze in op een manier wat zekerheid biedt voor
optimale oplossingen voor al uw specifieke wensen. Proactief en betrokken! Wij streven naar
een situatie waarbij in de persoonlijke sfeer ons Congrescentrum een gezicht krijgt.

ONZE KLANTEN KRIJGEN EEN BETROKKEN, VASTE CONTACTPERSOON
Congrescentrum de Pijler is een actieve en betrouwbare partner. De persoonlijke
betrokkenheid van een vaste contactpersoon maakt een accurate en optimale samenwerking
mogelijk. Veel van onze medewerkers beschikken over een brede managementexpertise.

DAT ALLES VOOR EEN SCHERPE PRIJS
Door een efficiënte werkwijze, een resultaatgerichte aanpak en écht maatwerk, bent u bij ons
ongetwijfeld het voordeligst uit. Neem contact op voor een persoonlijk gesprek. Wij bekijken
met u hoe u uw doelstellingen kunt behalen en eventueel welke kostenbesparingen mogelijk
zijn, zonder dat dit afbreuk doet aan uw (specifieke) wensen.

Congrescentrum De Pijler
Ketelmeerstraat 90
8226 JX Lelystad

T 0320 – 26 50 20
E info@congrespijler.nl
W www.congrespijler.nl

Een zakelijk evenement onpersoonlijk?
Niet bij Congrescentrum de Pijler!
Persoonlijk contact en maatwerk zijn dé sleutelwoorden van ons
Congrescentrum, dat uitermate geschikt is voor zowel grote als
kleinere bijeenkomsten. Uitstekend bereikbaar (direct aan de A6) en
met voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Wij verwelkomen u graag.

