WERKEN & ONTMOETEN IN
MIDDEN NEDERLAND

CONGRES

VERGADERING

TRAINING

COACHGESPREK

FLEXWERKEN

UniePlaza Culemborg is een gunstig gelegen
congres- en vergadercentrum in het midden van
Nederland waar u terecht kunt voor al uw zakelijke
ontmoetingen van 2 tot 200 personen.
Naast mooie zalen met veel daglicht bieden wij uitstekende catering in ons inpandig restaurant. Ook bieden
wij volop mogelijkheden om voor korte of langere periode
flexibel te werken. Al onze ruimtes zijn stijlvol ingericht en voorzien van
alle faciliteiten die u nodig heeft om aangenaam te werken en te ontmoeten.

CONGRES
In onze moderne congreszaal met prachtige lichtval
en een perfecte akoestiek kunt u terecht met groepen
tot 220 personen. Uiteraard staan alle audio-visuele
middelen om uw event tot een succes te maken
tot uw beschikking. Behoefte aan meer ruimte?
De andere ruimtes van UniePlaza zijn uitermate
geschikt om in te zetten als subzalen. Bij elk
evenement leveren wij optimaal maatwerk.

VERGADERING
UniePlaza beschikt over een aantal stijlvolle vergaderzalen die van alle gemakken zijn voorzien. Of het nu gaat om
een boardmeeting of om een informeel
overleg tussen collega’s; iedereen voelt
zich thuis in onze vergaderruimtes.

TRAINING
Ontwikkelen en leren gebeurt het beste in een prettige
omgeving. De trainingsruimtes van UniePlaza sluiten
naadloos aan bij deze overtuiging. Ook is er voldoende
ruimte om in kleinere groepjes te werken als de training
daarom vraagt.
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COACHGESPREK
De lichte en comfortabel
ingerichte coachkamers
bij UniePlaza zorgen voor
een aangename sfeer waar
in alle rust en privacy een
gesprek gevoerd kan worden.

KANTOORUNIT
Op zoek naar een volledig ingerichte kantoorunit?
Voor 1 of meerdere personen? Ook daarvoor bent u bij ons aan het goede
adres. UniePlaza biedt een fullservice concept, waarbij gebruik
van receptie, printfaciliteiten en
wifi is inbegrepen.

FLEXWERKEN
Werken waar en wanneer het het beste past. In alle rust
een dag alleen werken, overleggen met een collega
voorafgaand aan een meeting, een klant ontmoeten:
onze flexwerkplekken zijn daar ideaal voor.

RESERVEREN?
085 - 065 72 82
www.unieplaza.nl

WWW.UNIEPLAZA.NL

UNIEPLAZA STAAT VOOR:
Prachtige, lichte ruimtes geschikt
voor trainingen, cursussen,
vergaderingen, coachgesprekken,
seminars en congressen.
Centraal gelegen tussen Utrecht
& Den Bosch, op korte afstand van
de A2.
NS-station Culemborg op 200 meter
afstand.
Gratis parkeergelegenheid, met 4 oplaadpunten voor elektrische auto’s.
‘Green-Built’ locatie, rolstoelvriendelijk.
Moderne audiovisuele apparatuur en gratis high speed internet.
Uitstekende catering in ons inpandig restaurant.

GEINTERESSEERD?

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding in ons ‘Green-Built’ pand of informatie ontvangen
over de mogelijkheden die UniePlaza u kan bieden?
Neem dan contact met ons op via:

Multatulilaan 12 4103 NM Culemborg
085 - 065 72 82
info@unieplaza.nl
U kunt ook meteen een reservering maken in ons online
boekingssysteem via onze site: www.unieplaza.nl
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