
Alle arrangementen beginnen met 
een feestelijk glaasje bubbels, 
waarna de viering verder gaat met 

een uitgebreide borrel (met luxe kersthap-
jes en tafelgarnituur), een kerstbuffet of een 
combinatie van beide. Gezelschappen van 
twintig tot en met vijftig personen kunnen 
gebruik maken van het Penthouse dat met 
een eigen ‘brainbar’ alle voorzieningen 

heeft voor een gezellig samenzijn. Grotere 
groepen kunnen hun intrek nemen in de 
ruime lounge van het congrescentrum.  

TEAMBUILDING EN VITALITEIT 
Het nieuwe jaar inluiden begint misschien 
nog even met een klein uitspattinkje en 
kan even feestelijk gevierd worden als 
kerst, maar in de eerste weken van januari 
is het dan ook weer tijd om de bakens te 
verzetten en te denken aan een succesvol-
ler en gezonder 2020. Meer dan eens is 
de analogie gemaakt: elk team werkt - of 
zou moeten werken - als een menselijk 
lichaam: processen die naadloos op elkaar 
aansluiten en communicatie die snel en 
doeltreffend is. De inspiratie hiervan is 
een goede start voor een bijeenkomst bij 
CORPUS: met een brainstormarrangement 
of training, aangevuld met een teambuil-
ding event of natuurlijk de ‘reis door de 

mens’. Binnen die ‘reis’ staat gezondheid 
centraal en dat is allang niet meer alleen 
iets voor thuis. Meer en meer is door-
gedrongen dat ‘vitaliteit’ gestimuleerd 
kan en moet worden en de ‘reis door de 
mens’ kan een goed startpunt zijn om met 
medewerkers de thema’s Veel bewegen, 
Verantwoord eten en Gezond leven een rol 
te geven in een in alle opzichten gezonde 
bedrijfscultuur.

CORPUS CONGRESS CENTRE
Voor iedereen die zich nog oriënteert op 
een locatie voor congres of evenement 
in 2020: het CORPUS Congress Centre 
bestaat uit een grote conferentiezaal voor 
maximaal 540 deelnemers en een aan-
grenzende lounge voor de registratie en 
catering voor hetzelfde aantal personen. 
In combinatie met het CORPUS penthouse 
en - in het naastgelegen Hilton Garden Inn 
Leiden - vijf vergaderzalen van verschil-
lende capaciteiten en 173 kamers met 
state-of-the-art faciliteiten (fitnessruimte, 
restaurant, bar), is alles aanwezig voor het 
organiseren van een (meerdaags) congres 
of evenement. 

www.corpuscongresscentre.nl

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G  LO C AT I E

Op weg naar 
een vitaal 2020
Met Kerstmis mogen de teugels 
even een klein beetje gevierd 
worden: in het winterseizoen 
staat ook het CORPUS Congress 
Centre in het teken van kerst. De 
multifunctionele zalen worden 
voorzien van subtiele kerst- en 
winterthematisering om daarmee 
de basis te leggen voor een feest 
voor relaties, personeel of klanten. 
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http://Meetingmagazine.nl

