
Evenementen 
vergaderen
ontmoeten



Seats2meet  
Eindhoven  

Strijp-S  
dé plek om het 

vergaderen van  
nu te ervaren!



Voorheen het gesloten terrein van Philips, 
nu een toegankelijke smeltkroes van design en 
innovatie. Strijp-S  - in het hart van Brainport 
regio Eindhoven -  is vol op weg om één van de 
meest toonaangevende gebieden van Nederland 
te worden. Seats2meet Strijp-S draagt hier 
aan bij met een vooruitstrevend vergader- en 
ontmoetingsconcept met jarenlange ervaring.

Werken, vergaderen en ontmoeten met de 
visie dat de omgeving je kan versterken. 
Dát is ons uitgangspunt. Voor iedere gelegenheid 
bieden wij een diversiteit aan inspirerende 
ruimtes, bijzonder foodconcept en zeer 
flexibele  voorwaarden.  

Naast de vergaderruimtes bieden wij tevens 
de mogelijkheid om op een andere manier te 
flexwerken. Kortom, van kleine zelfstandige 
tot multinational, van flexwerken tot groots 
evenement, Seats2meet Strijp-S heeft alles in huis 
om jouw bijeenkomst tot een succes te maken.

Evenementen 
vergaderen
ontmoeten
Strijp-S- in het hart van 

Brainportregio Eindhoven 
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Meetingspace: vergaderen, 
congres of workshops
Bij Seats2meet Strijp-S hanteren we het unieke 
concept waarbij vergaderruimtes niet per zaal 
en dagdeel worden verhuurd, maar per persoon 
per uur. Door deze flexibele voorwaarden heb je 
altijd een boeking op maat en betaal je nooit meer 
dan nodig is. Hoe eerder er geboekt wordt, hoe 
goedkoper het is. Bovendien kan een reservering 24 
uur van te voren kosteloos gewijzigd worden.

Naast vergaderen kun je bij ons ook terecht voor 
workshops, trainingen, bedrijfspresentaties en 
congressen, voor groepen van 2 tot 350 personen. 
Onze zalen variëren in sfeer en formaat en zijn 
daardoor geschikt voor verschillende doeleinden. 
Alle 18 zalen zijn mede ontworpen en ingericht 
door lokale ontwerpers. Zo is er een omgeving 
ontstaan, die verrast en inspireert. 
Voor iedere bijeenkomst een geschikte (werk-)plek!

Evenementen
Met circa 2200m2 aan vloeroppervlak is Seats2meet Strijp-S ook 
de ideale locatie voor evenementen op maat voor bijvoorbeeld 
personeelsfeesten, beurzen, netwerkborrels en promotie- events. 
Alle voorwaarden zijn immers aanwezig. Daarnaast kunnen wij 
je programma uitbreiden met bijvoorbeeld een kookworkshop, 
entertainment of een rondleiding over Strijp-S. 
De mogelijkheden zijn legio.

Altijd een 
geschikte 
werkplek
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Workspace: flexwerken
Naast de multifunctionele meetingspaces biedt Seats2meet Strijp-S de mo-
gelijkheid om te flexwerken. Flexwerkers kunnen in onze open lounge gebruik 
maken van werkplekken en Wifi. Onder het genot van een bak koffie kun je rustig 
werken en anderen ontmoeten. 

Een workspace om te flexwerken reserveer je op onze website. De werkplek 
betaal je niet met euro’s maar met Sociaal Kapitaal. Dat houdt in dat je open 
staat voor contact met anderen en je bereid bent je kennis en expertise te delen 
met anderen. Door op deze manier samen te werken en elkaar te ontmoeten, 
ontstaat er een inspirerend waardewerk van en voor zelfstandige professionals 
en andere kenniswerkers. 

Online reserveren en beheren
Reserveren van een meetingspace kan eenvoudig en online op onze 
website. Hier kun je tevens alle wensen toevoegen, waarna direct een 

vrijblijvend kostenoverzicht wordt getoond. De boeking kun je zelf beheren 

en zo tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigingen doorvoeren. 

Bij grotere groepen en/of meerdere zalen, raden wij aan om contact 

met ons op te nemen. Op basis van de wensen bieden we dan een 

passende prijsopgave.

Makkelijk
online
reserveren
en verbinden
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Let’s Talk Food!
Van ontbijt tot diner, Chef Erling Rugsten en 
Seats2meet Strijp-S verzorgen het graag. We 
hechten daarbij veel waarde aan streekgebonden 
en eerlijke producten. Veel van de producten die 
we gebruiken haalt Erling persoonlijk bij boeren in 
de omgeving. Alles is vers en wordt met veel zorg 
en liefde en zonder onnatuurlijk toevoegingen in 
onze eigen keuken bereid. Dit alles wordt prachtig 
gepresenteerd in ons restaurant Spijs.
 
We kunnen naar wens je programma ook 
uitbreiden met Brainfood for events, waarbij 
je gedurende de dag diverse gerechten op zaal 
gereserveerd krijgt. We verzorgen heerlijke 
lunches, een diner op maat, netwerkborrel, 
kookworkshop of een andere bijzondere wens  
van jou als klant.

Food 
Chapter
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Onze 
Ruimtes
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Lava
Lava is geschikt tot maximaal 80 personen in een 
theateropstelling. De ruimte leent zich uitermate 
voor workshops en vergaderingen tot 36 personen 
vanwege de toegang tot twee sub ruimtes. 
Lava beschikt tevens over airconditioning.  

Verder
Ervaar het industriële karakter van zaal Verder. 
De ruimte is geschikt voor bijeenkomsten tot 
90 personen in theateropstelling of tot 42 
personen in carré opstelling. Er zijn diverse 
vergaderopstellingen mogelijk. Er kan ook 
gebruik worden gemaakt van airconditioning.

Saal
In deze congreszaal kunnen tot 220 personen 
plaatsnemen. Er zijn diverse opstellingen 
mogelijk, indien gewenst met tafels. De zaal is 
uitgerust met een dubbele plafondbeamer, twee 
projectieschermen, geluidsinstallatie met  
ver-schillende microfoons en een katheder. 
Saal beschikt tevens over airconditioning.
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Verbeelding 
Een tot de verbeelding sprekende zaal met 
inspirerende teksten. Ook hier zijn diverse 
opstellingen te realiseren, bijvoorbeeld een 
vergaderopstelling tot 22 personen.

Stoelendans
Stoelendans is de meest speelse en creatieve 
ruimte van Seats2meet Strijp-S. Diverse 
opstellingen zijn mogelijk tot een maximum van 
30 personen. Met plafondbeamer, XL-schoolbord 
en toegang via een voorportaal voor garderobe 
of extra vergaderruimte. 

Theater
Deze zaal heeft een vaste opstelling met 47 luxe 
bioscoopstoelen en  plafondbeamer. 
Theater leent zich uitstekend voor (bedrijfs-) 
presentaties. In Theater heb je geen microfoon nodig, 
mede daardoor is er een fijne interactie met je gasten.
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Dommel
De verankering met Brabant komt  terug door de 
afbeeldingen van het stromende water van de 
Dommel. De gelijknamige ruimte is door de ronde 
tafelopstelling zeer geschikt voor trainingen en 
workshops voor maximaal 24 personen.

Hoogte 
Gebruik de brainstorm machine om tot op grote 
Hoogte te komen. Typische steampunk elementen 
prikkelen de zintuigen en brengen je op nieuwe 
ideeën. Vaste opstelling tot maximaal 12 personen.  

Park
Veel daglicht in combinatie met houten elementen 
geven je het idee buiten in het park te zitten. 
Vaste opstelling met twee grote houten design 
tafels en groot whiteboard. 
Geschikt tot maximaal 20 personen.  
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Boord
Boord is een zakelijke vergaderruimte met een 
knipoog naar het industriële verleden. 
De boardroom heeft een comfortabele en luxe 
uitstraling. De grote designtafel biedt een vaste 
opstelling tot maximaal 12 personen. 
Toegang via voorportaal voor garderobe,  
zitje of extra vergaderruimte. 

Vlag
De vlag en historische kaart van Eindhoven sieren deze 
ruimte. Diverse opstellingen mogelijk tot 16 personen. Rondom

Het beste overleg vindt vaak plaats aan een ronde 
tafel. De warme kleuren geven de ruimte een 
aangename intieme sfeer. 
Rondom biedt plaats aan 6 personen.
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Anders
Ervaar de rust van Anders, met de landelijke 
uitstraling en zicht over het water. 
Deze ruimte biedt  plaats aan maximaal 6 
personen.   

Kaf & Koren
Kaf en Koren is een speelse ruimte die echt 
op veel verschillende manieren ingericht kan 
worden. Ook deze zaal is bij onze gasten erg 
populair.
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Cirkel
Vanzelfsprekend zijn de tafel en stoelen rond. 
Deze kleinere vergaderruimte is geschikt voor 
2 tot 6 personen.

Thuis
Deze informele ruimte is ingericht met 
comfortabele banken waardoor uitermate geschikt 
voor coachingsessies voor 2 tot 6 personen.

Koers
Koers is een van de kleinere ruimtes die uitermate 
geschikt is voor een persoonlijk gesprek, zakelijke 
bespreking of coachingsessie.  
Geschikt voor 2 tot 6 personen
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Plein
Het grote centrale Plein is een multifunctionele 
ruimte waar alle bezoekers samen komen en het 
bruisende hart van Seats2meet Strijp-S. 

Het Plein van 450m2 leent zich uitstekend voor 
evenementen, (netwerk)borrels en exposities. 
Daarnaast biedt het plaats aan flexwerkers die 
gebruik maken van de workspaces.

Spijs
Het restaurant van Seats2meet Strijp-S, dé plek om 
samen van een (h)eerlijke maaltijd te genieten. 
In de open keuken worden gerechten vers bereid door 
Chefkok Erling Rugsten en direct geserveerd. 
Veelal duurzaam, biologisch en heerlijk van smaak. 
Een bijzondere aanvulling op je dag!
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Apparatenfabriek 
Torenallee 24
5617 BD Eindhoven

VORMGEVING: Esmee Keuren

+31 040-7805039
info@s2mstrijps.nl
www.s2mstrijps.nl

Voor de volledige routebeschrijvingen ga naar: www.s2mstrijps.nl

INGANG 
BEUKENLAAN

INGANG SCHOOTSESTRAAT

P - KLOKGEBOUW
498 PLAATSEN

P - PH
ILITELAAN
240 PLAATSEN

P - GLASLAAN
70 PLAATSEN

P - VIDEOLAB
140 PLAATSEN

P - PORTIERSLOGE
80 PLAATSEN

P - KLEIN PHILIPS
170 PLAATSEN

P - KASTANJELAAN
170 PLAATSEN

P - TORENALLEE
240 PLAATSEN

plattegrond


