Inspirerend en
betekenisvol
vergaderen?

Het prachtige pand in Helmond beschikt over verschillende inspirerende ruimtes waar u in alle rust met uw team of organisatie kunt
vergaderen en/of een presentatie kunt geven. Betekenisvol, omdat
u zelf bepaalt wat u het waard vindt en het bedrag ten goede komt
aan de Driessen Foundation.

Over locatie Helmond
Het hoofdkantoor van Driessen Groep bevindt zich op een rustig bedrijven
terrein aan de rand van Helmond.

Steun de Driessen Foundation
Maakt u gebruik van één van onze vergaderruimtes, dan bepaalt u zelf achteraf
welk bedrag wij op de factuur mogen zetten. U betaalt wat u het waard vindt.
Met uw bijdrage steunt u de Driessen Foundation. Deze heeft als doel
werkgeluk mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die barsten van het talent, maar niet de kans krijgen om dit
te laten zien. Voor hen maakt de Driessen Foundation graag het verschil.
Want juist deze mensen verdienen een werkplek waar ze met trots kunnen
laten zien wie ze zijn. Wij noemen dat werkgeluk. En hoe meer werkgeluk wij
kunnen delen, hoe beter.

U bent van harte welkom!

Een kijkje nemen
op onze locatie
Helmond?
www.driessen.nl/locaties

Het Theater 1

Vergaderruimte Brabant 3

Het theater aan de voorzijde van het
pand is ideaal voor presentaties aan
grote groepen. Ook met een kleinere
groep doet de ruimte nog steeds
knus aan. Het kleurrijke interieur en
de inspirerende kunst zorgen bij
velen voor inspiratie.

Een knusse vergaderruimte waarin de
Brabantse gezelligheid centraal staat.
Een grote vierkante tafel met fijne
fauteuils maakt vergaderen een feest.

Specificaties
-	Max. 100 personen bij een
theateropstelling
- Airco
-	Wifi, groot scherm,
geluidsinstallatie, laptop,
clicker en flipover

Specificaties
- Max. 8 personen
- Airco
- Flipover op aanvraag

Vergaderruimte Persoonlijk
Deze frisse vergaderruimte met ronde tafel is een plezierige ruimte om te
vergaderen.
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Specificaties
De Spreekkamer 2
De grote vergaderruimte op de be
gane grond is een plezierige ruimte
voor een interactieve workshop, een
presentatie of een vergadering.

Specificaties
-	Max. 12 personen bij een
carréopstelling
- Airco
-	Wifi, groot scherm, laptop,
clicker en flipover

- Max. 6 personen aan een ronde tafel
- Airco
- Flipover op aanvraag

Arrangementen
Naast het gebruik van koffie/thee, fruit
en lekkernijen beschikt deze locatie
over een brasserie waar uitstekend
geluncht kan worden. Ook heeft u de
mogelijkheid om de dag af te sluiten
met een borrel in het prachtige Atrium
of in het gezellige ‘Pubke’.

3

Reserveren?
Wilt u gebruik maken van een van onze vergaderruimtes of heeft u vragen over
de mogelijkheden? Kijk dan op www.driessenfoundation.nl. Ook kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 0492 - 50 66 66 of stuur een e-mail
naar helmond@driessen.nl.

Locatie Helmond
Schootense Dreef 15
5708 HZ Helmond
t. 0492 - 50 66 66

