NICE TO MEET YOU

Engels Meeting & Conference Center
THE OFFICE OPERATORS

ENGELS MEETING & CONFERENCE
In één van de meest bekende gebouwen van
Rotterdam, het Groot Handelsgebouw, bieden The
Office Operators volledig ingerichte en verzorgde
vergaderruimtes aan. Dit Rijksmonument is tussen
2001 en 2005 smaakvol en met behoud van originele
details gerestaureerd en aangepast naar de behoeften
van de moderne gebruiker.
De faciliteiten van deze “stad in een stad” zijn oneindig.
Zo biedt het Groot Handelsgebouw een kapper,
kinderdagverblijf, mini supermarkt, fysiotherapeut,
reproservice, fitnesscentrum, restaurant en nog veel
meer!
STAD IN EEN STAD

HIGH QUALITY SERVICE
Of u nou op zoek bent naar een geschikte locatie voor
een seminar, training of conferentie, ons Service Team
neemt u alle zorgen uit handen. Het is hen er alles
aangelegen om uw dag en die van uw gasten zo
efficiënt mogelijk te maken. Uw gasten worden hartelijk
welkom geheten en het Service Team staat de gehele
meeting tot uw beschikking!

VERGADERARRANGEMENT
1 dagdeel / 2 dagdelen
Prijzen vanaf € 35,00 p.p.
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Volledig verzorgde vergaderruimtes
Onbeperkt Nespresso koffie en thee
Variatie van mini biscuits en pepermunt
2 frisdrank p.p. of 2 flesjes mineraalwater
Flipchart
Pennen en blocnotes
Beamer met projectiescherm of LCD scherm
WiFi netwerk

LUNCHBUFFET
€ 18,50 p.p.
Op onze Entresol met terras wordt een uitgebreid
centraal lunchbuffet gepresenteerd waar u en uw
gasten gebruik van kunnen maken. De invulling van de
lunch, het assortiment, wisselt dagelijks zodat wij ook
bij meerdaagse evenementen in de wensen en
behoeften van uw gasten voorzien.
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Vers bereide, licht gebonden vegetarische soep
met verschillende garnituren
Rijk assortiment broodsoorten: witte en bruine
bolletjes, wit en bruin gesneden brood en
zuurdesembrood
Diverse soorten vleeswaren, kazen, Franse kazen
Verschillende salades geserveerd in een glas,
salade van het seizoen en vegetarische salade
Boerenyoghurt met verschillende toppings
Vers fruitsalade
Wisselende warme snack
Zoetigheden
Melk en karnemelk, jus d’orange en gekoeld water
Koffie en thee

Hartige en zoete snacks kunnen ook als toevoeging besteld worden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW

ALTĲD DE PERFECTE OPSTELLING
Wij hebben altijd een ruimte beschikbaar die aan uw wensen voldoet.
Alles is mogelijk bij Engels Meeting & Conference Center!

LOCATIE
Het Groot Handelsgebouw is ideaal gelegen direct
naast het Centraal Station in het “Central District”.
Dit is het zakencentrum van Rotterdam en heeft een
perfecte aansluiting op de ring van Rotterdam. Een
strategische locatie die met de trein, bus, metro,
tram, HSL, RandstadRail en de auto uitstekend te
bereiken is. De parkeergarage biedt voldoende
ruimte voor huurders en bezoekers die met de auto,
fiets of motor komen. U kunt zelfs uw elektrische
auto opladen bij één van de oplaadpunten.
GELEGEN AAN ROTTERDAM CENTRAAL STATION

Wij organiseren graag uw meeting!

The Office Operators

Heeft u vragen of wilt u een vergaderruimte reserveren bij Engels Meeting & Conference
Center? Ons Service Team assisteert u graag!
T. +31 (0)10 411 95 50 optie 2
E. Conference@engels.nl

Engels Meeting & Conference
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
+31 (0)10 411 95 50 optie 2

Powered by The Office Operators

Conference@engels.nl
www.engels.nl

The Office Operators, opgericht in 2010, is een innovatieve aanbieder van flexibele kantoor- en
vergaderruimte. Ons netwerk bestaat uit 15 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Brussel, Delft, Den
Haag, Rotterdam, Schiphol en Utrecht. Ons team van 60 getalenteerde en enthousiaste Office
Operators staat dagelijks voor u klaar. Onder leiding van een managementteam met een langjarige
achtergrond in de flexibele kantorenmarkt vinden wij altijd de juiste oplossing voor u.

