FEESTELIJK EVENT

FORTUINHOFZAAL

Event Center Dordrecht is een uitstekende locatie voor uw
(feestelijke) evenementen zoals een jaren ’80 dansfeest,
school- of eindexamenfeest, personeelsuitje, kookworkshop
of een reünie. In het Event Center Dordrecht wordt het
gegarandeerd een succes. We geven u alle ruimte uw
ambities waar te maken en ondersteunen u graag bij het
organiseren van een evenement of bijeenkomst waar nog
lang over wordt nagepraat.
Alle zalen zijn voorzien van professionele audiovisuele
apparatuur en bieden vele mogelijkheden op het gebied
van sfeer-, discotheek- en theaterverlichting. De zalen
kunnen in elk gewenst thema worden aangekleed.
We verzorgen de volledige catering en zelfs optredens
van bekende artiesten en DJ’s.

•

VERGADERINGEN

•

CONGRESSEN

ZAKELIJK EVENT

•

PRESENTATIES

•

PERSONEELSUITJES

•

KOOKWORKSHOPS

EINDEXAMENS

EVENT CENTER DORDRECHT

Event Center Dordrecht biedt volop
mogelijkheden om uw zakelijke
evenementen - zoals een vergadering,
congres, productpresentatie, of beurs tot een groot succes te maken.
Onze Center bestaat uit twee
hoofdzalen die eenvoudig te koppelen
zijn tot één grote ruimte van 1300 m2
die ruimte biedt aan 800 personen.
Voor meer gasten kunt u met ons
contact opnemen voor aanvullende
mogelijkheden.
De zalen kunnen eenvoudig worden
verdeeld in meerdere kleinere ruimtes.
De ruimtes zijn volledig te verduisteren
en beschikken over geluidsdichte
wanden. Alle zalen zijn voorzien van
professionele audiovisuele apparatuur.
Groepen van elke omvang krijgen alle
ruimte om te vergaderen, te werken en
te ontmoeten.

FOTO’S

Voorts is er een beveiligde
parkeergelegenheid voor 170 auto’s
gratis beschikbaar voor uw gasten.
Verder kunt u in het hele complex
gebruik maken van gratis WIFI van
zeer hoge kwaliteit.
F O L L O W U S O N : 		

De Fortuinhofzaal is 300m2 groot, beschikt over
een eigen ingang, eigen toiletgroep en kan ook
middels een geluidsisolerende mobiele wand
worden verdeeld in 2 aparte ruimtes. Deze ruimte
is geschikt voor kleinere evenementen.

MAIL: INFO@ECDORDRECHT.NL

Event Center Dordrecht is hét nieuwe
multifunctionele evenementencomplex in
de Drechtsteden voor grootse evenementen,
congressen, beurzen, vergaderingen, bruiloften,
feesten en meer!
Event Center Dordrecht is uitstekend bereikbaar,
zowel met auto als openbaar vervoer, en beschikt
over vele multifunctionele en stijlvol ingerichte zalen.
Wij beschikken over onze eigen grote
parkeergelegenheid en gratis WIFI.

SCHEFFERZAAL
De Schefferzaal is 1000m2 groot
en beschikt over een ruime
ontvangstruimte, 2 aparte ingangen,
2 toiletgroepen en een eigen vaste
bar van 7 meter. Deze zaal kan indien
gewenst verdeeld worden in 2 zalen
door middel van een geluidsisolerende
mobiele wand. De Schefferzaal is
een uitstekende ruimte om grote
evenementen zoals presentaties,
congressen, bruiloften, feesten, etc. te
organiseren.

WWW.ECDORDRECHT.NL

