Meeting Center

Welkom

Multifunctioneel op maat

“Nieuwe Buitensociëteit Zwolle geeft uw bijeenkomst een
podium”. Dat zegt eigenlijk alles. Samen doen we er echt
alles aan om uw bijeenkomst tot een succes te maken en
uw verwachtingen te overtreffen. Als Gastgever zullen we
nooit vergeten hoe belangrijk uw bijeenkomst voor u is.
Met onze locatie waar historie en toekomst elkaar vinden,
hartverwarmende medewerkers en hoogstpersoonlijke
service garanderen wij u een succesvolle bijeenkomst.
De medewerkers van Nieuwe Buitensociëteit maken het
verschil. Zij heten u van harte welkom en geven u oprechte
aandacht en zorg. Graag tot ziens!

Bedrijven, organisaties en instanties vinden binnen
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle altijd een passende
oplossing voor een bijeenkomst op maat. Of het nu
gaat om een training, vergadering, productpresentatie,
bedrijfsfeest of congres. Van 2 tot 1250 personen. Onze
medewerkers, smaakvolle food belevingen uit eigen
keuken en de kennis en kunde van onze technische
specialisten laten u nooit in de steek. Wat u ook wilt,
wij denken met u mee. Ook een dag flexwerken of een
zakelijke ontmoeting behoort tot de mogelijkheden.
Wi-Fi is gratis en altijd beschikbaar voor intensief gebruik.

Ingeborg Peterson, Directeur & Gastgever
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
geeft uw bijeenkomst een podium

Smaakvol en verrassend culinair

Bij Nieuwe Buitensociëteit Zwolle draait alles om uw
bijeenkomst. Direct tegenover station Zwolle schuilt in het
markante moderne pand een inspirerende omgeving met
theatrale allure en 52 zaaloplossingen. Theater Buitensoos
is ons authentieke theater uit 1890 in een modern
jasje. 500 m2 aan ongekende event mogelijkheden. De
flexibele indeling, twee podia en moderne beeld-, lichten geluidtechniek maken het plaatje compleet. Omdat
we geloven in de kracht van bijeenkomen, geven we uw
bijeenkomst graag een podium. Een podium om kennis,
ervaringen en dromen met elkaar te delen.

Het succes van uw bijeenkomst zit in de beleving. In de
ervaring van het onverwachte en in proeven van het goede
leven. Onze chefs zorgen voor culinaire verwondering met
verrassende smaken en verleidelijke geuren. Onmisbare
ingrediënten voor smaakvolle bijeenkomsten. Een kleine
intieme bijeenkomst, een groots zakelijk congres of een
bedrijfsfeest op maat: net als u maken wij graag
een blijvende indruk op uw gasten. Met eerlijke
seizoensproducten, smaken & kleuren en de juiste timing
versterken wij uw event. Smaak en vermaak uit onze eigen
keuken: spraakmakend en smaakmakend.

Persoonlijk en op maat

Aan alles is gedacht

Dagvoorzitters, trainers en event managers worden de hele
dag ontzorgd: van een ontbijtje bij aankomst tot het gebruik
van de handige meeting kit en van technische ondersteuning
tot een vast contactpersoon gedurende het voortraject en
tijdens de gehele bijeenkomst. Ook het “thuisreispakketje”
bij vertrek hoort er altijd bij. Wenst u gebruik te maken
van een notulist, een hostess, een trainingsacteur of een
registratietool? We regelen alles voor u!

Bij Nieuwe Buitensociëteit Zwolle zijn beamers en
speakers vanzelfsprekend aanwezig. Wi-Fi is gratis en altijd
beschikbaar voor intensief gebruik. Met onze 
All-Cables-Available-Service hoeft u zich geen zorgen te
maken over een vergeten oplader of andere kabel.
Via onze nieuwe Personal Service App zijn we altijd dichtbij
voor gewone en bijzondere wensen tijdens uw bijeenkomst.
De Personal Service App geeft u direct toegang tot al onze
diensten en services.
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Bijzonderheden
Groot of klein gezelschap? Er zijn 52 zaaloplossingen
met afmetingen tot 500 m2. Gecombineerd met
vier verschillende cateringruimtes, geschikt voor
bijeenkomsten en evenementen van 2 tot 1250 gasten.
Alle zalen zijn uitgerust met comfortabel meubilair dat
speciaal voor Regardz is ontworpen. De stoelen hebben
een actieve zit, bieden ergonomisch zitcomfort en een
goede rugleuning. In combinatie met voldoende daglicht
en goede klimaatbeheersting onmisbare ingrediënten voor
uw bijeenkomst. Nieuwe Buitensociëteit Zwolle is ISO9001 gecertificeerd.
Alle zalen zijn online te boeken op Regardz.nl
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Bereikbaarheid
Optimaal bereikbaar met OV. Op 60 stappen lopen
van station Zwolle.
Kijk op NieuweBuitensocieteitZwolle.nl voor de
speciale treintarieven en de looproute vanaf het station.
Op 5 minuten rijden vanaf de snelweg. Vanuit alle
invalshoeken volg de borden ‘Centrum/Station’.
Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op
NieuweBuitensocieteitZwolle.nl.
Tegenoverliggende parkeergarage Stationsplein
(290 plaatsen), navigatieadres: Westerlaan.
Naastgelegen parkeerterrein (110 plaatsen),
navigatieadres: Stationsweg.

Unieke locatie naast station Zwolle
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle is dé vergader- en
congreslocatie van het noorden. Gelegen aan de rand van
het historische centrum van Hanzestad Zwolle en middenin
de economische top regio. Nieuwe Buitensociëteit Zwolle is
gevestigd in een markant modern pand met in het hart een
gemoderniseerd historisch theater uit 1890. Op slechts 60
stappen lopen van station Zwolle en op steenworp afstand
van de historische binnenstad. Ideaal voor een culturele
stadswandeling als onderbreking van uw bijeenkomst of
voor een sportief outdoor programma.
Wij ontvangen u graag in onze locatie en laten uw wensen
altijd uitkomen!

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
p 038 - 426 02 60

e welkom@nieuwebuitensocieteitzwolle.nl
f NieuweBuitensocieteitZwolle
t @Buitensocieteit

Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center
is aangesloten bij

Regardz brengt mensen samen
Voor reserveringen bel gratis:

0800-250 60 60

(ma-vr: 08.00 – 18.00 uur)
of boek online op:

Regardz.nl

of reserveer direct via 038 - 4260260
Trotse partner van

