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D
at een stadion meer dan zomaar 
een gebouw is, daar zijn de mees-
te meetingplanners en stadion-

medewerkers het wel mee eens. “Het is 
een gebouw waar unieke momenten heb-
ben plaatsgevonden, waar reputaties zijn 
bevestigd of juist gesneuveld. Kortom, het 
is een plaats vol beleving en emotie”, zegt 
Louise Erwich, verantwoordelijk voor de 
marketing van Feyenoord en Stadion De 
Kuip. “Die historie en die sfeer proef je, 
zeker ook in De Kuip.” 

“Een stadion vormt een ontzettend dyna-
mische locatie met een duidelijke associa-
tie met de spelers en wereldsterren”, knikt 
Jeroen van Iersel van Amsterdam ArenA. 
“In de ArenA kleurt de tribune oranje bij 
interlandwedstrijden en gaat het dak eraf 
bij concerten. Elke zakelijke bijeenkomst 
kan daarop meeliften.” 

Ook Kirsten den Hertog, sales manager 
bij IJsseldelta Center Zwolle, weet dit uit 
ervaring. “Een stadion vormt een inspi-
rerende en sfeervolle locatie. Bovendien 
is zaken doen rond de middenstip ver-
nieuwend. Waar anders kan je terwijl je 
vergadert of deelneemt aan congres of 
evenement de selectie van je favoriete 
voetbalploeg zien trainen?” Naast deze 
emotionele beleving die een stadion met 
zich meebrengt, biedt een dergelijke 
locatie ook veel praktische voordelen. 
Erwich: “Een stadion heeft vaak een stra-
tegische ligging dicht bij diverse snelwe-
gen en is dus goed bereikbaar. Ook zijn 
er meer dan genoeg parkeerplaatsen aan-
wezig. Uiteraard zijn de zalen uitgerust 
met av-middelen en is er wifi  beschik-
baar. Maar het allerleukste is natuurlijk 
dat je aan je bijeenkomst ook meteen 
een leisure-acitviteit kan koppelen in de 

Dat voetbal en zakendoen een geslaagde combinatie is, blijkt uit 

het feit dat stadions inmiddels een vaste plek hebben ingenomen 

in de lijst van vele evenementenlocaties die Nederland rijk is. 

Waar anders kan je vergaderen rond de middenstip of met klanten 

genieten van een enerverende wedstrijd?

Vergaderen 
rond de 
middenstip
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Stadion-special

Over IJsseldelta Center
-  Centraal evenementenplein (maximale capaciteit 2.000 

gasten)

-  28 fl exibel in te delen en te koppelen zalen en ruimtes, 

waaronder 16 meetingrooms

- 6 skyboxen (capaciteit van 2 tot 40)

-  3 businessclub lounges (maximale capaciteit 150 en 500 

personen)

- Hotel Lumen (125 kamers)

- Bluefi nger Restaurant en Bar

- Gratis wifi 

-  Parkeerterrein met 1.500 gratis parkeerplaatsen

Over het KYOCERA Stadion
-  2 plenaire ruimtes (maximale capaciteit 550 personen per 

zaal)

- mogelijkheid tot 20 subzalen

- 35 Business Units

-  Gratis wifi , gebruik van LED boarding en narrowcasting 

tijdens evenementen

- gelegen tussen de A4 en A12

-  ruim 3500 parkeerplekken voor en rondom het stadion

- veld ook te huur

Over Amsterdam ArenA
-  6000 m2 hospitality ruimtes met centraal gelegen atrium

-  21 zalen, waaronder twee restaurants, een brasserie en een 

skylounge (gemiddelde capaciteit per zaal 250 personen)

-  Voldoende parkeerplaatsen onder en om het stadion

- Goed bereikbaar per auto en OV

Stadion-special Eventz



Sfeervol, goed bereikbaar, gratis parkeren, van 50 tot 2.500 personen

Ontdek de geheimen 
van De Kuip

Download de brochure van
De Kuip Congres- en Evenementencentrum op  www.dekuip.nl 

MEETING EN EVENT CENTER
•  Uitstekende banquet faciliteiten voor groepen tot 

2000 personen 

•  15 multifunctionele vergaderzalen rondom een 

Centraal Plein 

•  6 skyboxen en 3 lounges met inspirerend uitzicht op 

het voetbalveld van PEC Zwolle  

» Intern gelegen Hampshire Hotel Lumen  

» Vier sterrenhotel met 125 kamers  

» Bluefinger Lounge 

» Bluefinger Restaurant

CENTRAAL GELEGEN
•  1 km vanaf snelweg A28 en dichtbij  

snelweg A50

•  Op 5 minuten rijafstand van Centrum Zwolle

•  Circa 1 uur rijden vanaf Utrecht,  

Amsterdam en Groningen 

•  1260 parkeerplaatsen rondom het stadioncomplex

Stadionplein 20 • 8025 CP ZWOLLE • Tel +31(0)88 1471460 • info@ijsseldeltacenter.nl • www.ijsseldeltacenter.nl

www.hotellumen.nl

Van diner tot een 

spetterend feest- 
alles is mogelijk!
Een receptie, diner, feest of bijeenkomst organiseren kan 

iedereen. Maar als het inspirerend, intrigerend en net 

even anders moet zijn, gaat u voor het IJsseldelta Center, 

gelegen bij het stadion van PEC Zwolle. Want nergens in 

de regio Zwolle vindt u zoveel mogelijkheden onder één 

dak. Uw bijeenkomst in de skybox, diner in de informele 

sfeer van het Bluefinger restaurant, receptie, jubileum 

of feest in de exclusieve 

Businessclub lounges, alles 

wordt gegaran-deerd een 

geweldige ervaring waar nog 

lang over nagepraat zal worden!



vorm van rondleiding door het stadion om te zien waar de 
spelers zich omkleden en waar de wereldsterren verblijven 
voor en na hun concerten.” 

Ondanks het feit dat stadions dus zeker een mooie bijdrage 
kunnen leveren aan een zakelijke bijeenkomst, is toch nog 
niet iedereen helemaal overtuigd. Den Hertog: “In de 
wandelgangen horen wij wel eens dat een stadion alleen 
perspectief biedt voor bedrijven. Dit is uiteraard niet zo. 
Neem bijvoorbeeld de diverse skyboxen en lounges van 
het PEC Zwolle stadion. Die zijn bij uitstek geschikt voor 
feesten en partijen, maar ook voor kleinere groepen met 
een kleine portemonnee.”  Erwich is het daarmee zeker 
eens. “Dat geldt ook voor De Kuip. Het stadion zelf mag 
dan plaats bieden aan 50.000 toeschouwers, de zalen zijn 
te boeken voor gezelschappen vanaf 50 personen. Dankzij 
de combinatiemogelijkheden is de zaal altijd aan te passen 
aan de grootte van het gezelschap.” Van Iersel: “Het is 
eigenlijk vooral onbekend. Veel mensen krijgen al snel een 
beeld van een vol stadion en weten niet af van het bestaan 
van de VIP-faciliteiten en hospitality ruimten. In de ArenA 

kan je een presentatie op bijvoorbeeld de hoofdtribune of 
de Koninklijke loge houden. Dan heb je echt een exclusieve 
bijeenkomst voor een kleine groep.” 

De bedrijven die al wel dankbaar gebruik maken van de 
faciliteiten die stadions bieden, hebben overigens niet alle-
maal een duidelijke link met voetbal. Hen gaat het volgens 
de ondervraagden ook voor een deel om de ervaring en 
unieke uitstraling van een stadion. Erwich: “Een stadion is 
een plek waar vrijwel niemand op regelmatige basis komt 
en dat maakt het voor veel mensen een mooie ervaring 
zoals een groepsfoto op de middenstip van het veld.” “Een 
stadion doet dus zeker niet onder voor een ‘gewone loca-
tie’. Het geeft alleen een extra tintje aan een bijeenkomst. 
Sterker nog, de uitstraling van het stadion en de inspire-
rende omgeving kunnen zeker bijdragen aan het succes van 
de bijeenkomsten!”, aldus Den Hertog. 
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