
UW EVENEMENT
OF WEBINAR

IN HET HARTJE
VAN BRUSSEL!



In het hart van de Europese hoofdstad bieden we u een conferentiecentrum 
en een perfect uitgeruste opnamestudio aan voor het organiseren van uw 
(video)conferenties, seminars, webinars, video-opnames, opleidingen, 
workshops, debatlunches en business cocktails.

Ons doel? U helpen uw doelstellingen te bereiken. We willen dat uw bedrijf 
geniet van een optimale return on investment bij het gebruik van onze 
streaming- en evenementenoplossingen.

Neem contact op met ons Events-team en laat uw gasten of klanten 
kennismaken met een uitzonderlijke locatie, waar de economische, politieke 
en sociale spelers van het land elkaar ontmoeten. We vertellen u graag meer 
over onze persoonlijke aanpak.

•   Aanpasbare en comfortabele zalen  
voor 8 tot 250 personen

•   Een ruime en flexibele opnamestudio

•  Geavanceerd audiovisueel materiaal

•   Alle technologie voor virtuele en  
hybride evenementen

•   Een team professionals tot uw dienst

•   Catering op maat

•   Duidelijke en concurrerende tarieven

•   Gemakkelijke toegang, ook voor personen 
met een beperking

CONFERENTIE-
CENTRUM



SALON

ENSOR WABBES

WABBES + FOYERALECHINSKY DELVAUX

FOYER

HORTA



Studio
De opnamestudio van BeVenue is ideaal 
voor zowel live-uitzendingen als voor 
opnames om later te gebruiken. Voor deze 
uitzonderlijke videoconferentiediensten 
kan BeVenue rekenen op de expertise van 
technici van WebinarSolutions die zorgen 
voor een optimaal verloop van uw montages of 
vergaderingen.

Technisch
Alle zalen hebben daglicht en kunnen worden 
verduisterd. Elke zaal is uitgerust met 
klimaatregeling en de volgende audiovisuele 
faciliteiten: 

• wifi
• laptop
• beamer
• projectiescherm(en)
• flipchart
• infrastructuur voor videoconferenties



RAVENSTEINSTRAAT 4
1000 BRUSSEL

EN PRATIQUE

ZALEN

STUDIO

De BeVenue-opnamestudio is uitgerust met een autocue en 3 camera’s 
waardoor diverse camerastandpunten mogelijk zijn. Er is ook een 10 meter 
lange greenkey beschikbaar om uw presentaties, webinars of webcasts op 
een professionele manier en in een aangepast decor vorm te geven. Zowel 
opnames als rechtstreekse streamings zijn mogelijk in de studio.

Offerte op aanvraag vanaf 2.345 euro voor een webinar van een halve dag, 
alle ondersteuning inbegrepen. Stuur een e-mail naar het Events-team op 
 events@vbo-feb.be voor meer informatie.

KLEIN SALON 40 m2 / 12 / / 16 18 € 400 € 720

GROOT SALON 97 m2 24 36 30 80 64 60 € 925 € 1.665

DE TWEE 
SALONS

137 m2 24 48 / / 86 80 € 1.190 € 2.140

FOLON 65 m2 24 30 36 50 48 50 € 660 € 1.190

HORTA A  
+ FOYER

187 m2 

INCL. 
PODIUM

27 36 60 112 60 100 € 1.290 € 2.320

HORTA A&B  
+ FOYER

287 m2

INCL. 
PODIUM

45 54 108 196 120 200 € 1.720 € 3.100

HORTA  
+ FOYER  

+ WABBES

387 m2 

INCL. 
PODIUM

/ / / 276 / 250 € 2.380 € 4.285

WABBES 100 m2 28 30 33 80 56 60 € 1.060 € 1.910

ENSOR 55 m2 22 24 / / / / € 695 € 1.250

ALECHINSKY 37 m2 13 14 / / / / € 595 € 1.070

DELVAUX 16 m2 7 8 / / / / € 375 € 675

PERMEKE 16 m2 7 8 / / / / € 375 € 675

OPPER-
VLAKTE

U - VORM
RECHT-
HOEK

SCHOOL-
VORM

THEATER
RONDE 
TAFELS

COCKTAIL TARIEVEN EXCL. BTW

m2 1/2 dag 1 dag
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Het conferentiecentrum BeVenue bevindt zich in het VBO-
gebouw, dus vlakbij de Grote Markt, tegenover BOZAR, naast 
de Albertina-Square-parking, en is via de Ravensteingalerij 
rechtstreeks verbonden met de metro, het station van 
Brussel-Centraal, en dus ook met Brussels Airport.

Elke zaal van het conferentiecentrum, van de kleinste 
(capaciteit van 8 personen) tot de grootste (capaciteit van 
250 personen), is uitgerust met hoogkwalitatief audiovisueel 
materiaal. De infrastructuur maakt het onder meer mogelijk 
om uw bijdragen op verschillende platformen tegelijk op te 
nemen en uit te zenden. U kan dus ook hybride evenementen 
organiseren, die fysieke en virtuele aanwezigheid combineren.

Offerte en cateringformules 
op aanvraag
Contact:  events@vbo-feb.be 

+32 2 515 09 90




