EEN ICOON IN
DE EVENT SECTOR

WANT JE VERDIENT
EEN ZORGELOOS EN OP MAAT
GEMAAKT EVENT IN ONZE
MULTIFUNCTIONELE VENUE

WELKOM BIJ CARRÉ B2B!
Carré B2B is een multifunctionele venue op de verbindingsas tussen Brussel en
Antwerpen, een icoon in de event sector. Met Carré B2B biedt het ervaren event-team
van JSE GROUP een veelzijdige evenementenhal die volledig moduleerbaar is naar de
wensen van elke klant.

ALLES IS MOGELIJK
Bij Carré B2B kan je terecht voor een gezellige privé get-together van een honderdtal
genodigden of een event van duizend deelnemers. Voor personeelsfeesten,
productvoorstellingen, walking & seated dinners, bedrijfsfeesten of... waarom geen
modeshow? Carré B2B is vlot bereikbaar langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel met
meer dan voldoende gratis parkeermogelijkheden rondom de locatie.

Een venue voorzien van alle top-notch hi-tech-faciliteiten, die volgens eender welk
thema kan worden aangekleed.

UW EVENT IN CARRÉ B2B
SUCCES VERZEKERD
Met Carré B2B kies je voor een iconische locatie voor jouw event. Carré B2B is een
veelzijdige event venue ongetwijfeld de juiste keuze voor een brede waaier van
corporate events of privé-evenementen. Onze locatie is als het ware een venue die
moduleerbaar en ﬂexibel kan worden ingedeeld om zo het perfecte droomdecor
te creëren voor een succesvol evenement. Ons professionele en ervaren event-team
biedt dan ook de volledige ondersteuning tijdens zowel voorbereidingen, het event
zelf, als de praktische afhandeling achteraf.

ONZE USP’S

One-point-of-contact

Alles in huis van entertainment
tot techniek, wat zorgt voor
een lagere productiekost

Centrale ligging op de
verbindingsas tussen
Antwerpen en Brussel

Team van experts die zoveel
mogelijk uit handen nemen

Unieke en iconische locatie

Gratis parking rondom
de locatie

Wij denken echt met u mee

Diverse cateringmogelijkheden

Top Notch Technologie

Lage zaalhuur

Vanaf 2800 EUR (exclusief BTW)

EVENEMENTENHAL IN UNIEK GEBOUW
Een icoon in de eventsector, in de volksmond ook wel ‘DE CARRÉ’. Het gebouw
deed dienst als het Côte d’Or - paviljoen op de Expo 58 in Brussel. Na de Expo werd
het verkocht en afgebroken. Daarna werd het opnieuw gebouwd op de huidige
locatie langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel, waar het lang gebruikt werd als
baancafé Castel.
Uitgeg
Uitgegroeid
tot een unieke eventlocatie met 500 gratis parkeerplaatsen rondom de
locatie, staat Carré B2B sterker dan ooit. Ook alles van technische faciliteiten tot
entertainment zijn in house.

MOGELIJKHEDEN
· Personeelsfeesten
· Bedrijfsfeesten
· Dinners
· Productlanceringen
· Modeshows
· Seminaries & presentaties
· Event op maat

WIE IS CARRÉ B2B?
Met jarenlange ervaring in de eventsector staan we ter beschikking om jouw
evenement te begeleiden tot in de kleinste details, en dit van A tot Z! Bovendien heb
je steeds dezelfde contactpersoon om jouw zorgen uit handen te nemen. Samen
met jou wordt het verloop van jouw evenement en extra wensen besproken. Dankzij
onze professionele en klantgerichte aanpak waarbogen wij je een vlotte
samenwerking... Tailormade!

TRANSIT ZONE
De Transit Zone kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. We hebben
standaard 2 grote incheckbalies waar de gasten zich kunnen registreren alvorens ze
verder wandelen naar de lockerruimte.
De ruimte leent zich ideaal als ontvangstruimte, uitbreiding van de Main Room, rode
loper moment,…

MAINROOM
GELIJKVLOERS
De Main Room op het gelijkvloers is de grootste ruimte met tal van
mogelijkheden en unieke sferen.
Dankzij het modulairbare concept is ze geschikt voor zowel kleine
als grote groepen.

MEZZANINE
Jouw event dynamisch maken?
Laat jouw gasten de hele locatie ontdekken en maak gebruik van de
Mezzanine.
Bovendien geeft de Mezzanine overzicht over de Main Room.
Ideaal voor gasten die alles liever vanop een afstandje beleven.

CAPACITEIT
Receptie/walking dinner: 900
Seated dinner: 100
Theater: 200

KLEINE ZAAL

BISTRO

Grenzend aan de Mezzanine ligt de Kleine Zaal, volledig uitgerust
met het nodige comfort om ze als extra ruimte in te zetten tijdens
jouw event of te betrekken bij de Main Room.

Zwart met wit geblokte vloer, de typische tafels en met rood
overtrokken zetels.

CAPACITEIT

CAPACITEIT

Receptie/walking dinner: 100
Theater: 50

Lounge: 70

Als je de Bistro binnenwandelt waan je je onmiddellijk in een
American Diner. Ideaal als extra ruimte om in te zetten met een
andere thema, als lounge of als aanvulling op de Main Room.

TOP NOTCH TECHNOLOGIE
Carré in huis wat zorgt voor een lagere productiekost

DE BESTE TECHNIEKEN
Wij nemen onze bezoekers mee in het beste wat er te krijgen is.
We werken met leasing contracten en per kwartaal krijgen we van
onze AV-partner de nieuwste materialen.

WAANZINNIG GELUID
Goed geluid geeft meerwaarde aan elk project, of het nou een feest is of een
tentoonstelling van nieuwe producten. Heb je voor je presentatie een enkele
microfoon nodig of een uitgebreid geluidssysteem? Beiden zijn voor ons geen
probleem. Carré B2B beschikt over geavanceerde geluidsvoorzieningen met een
surroundgeluid voor optimale beleving.

SPECIAL EFFECTS
Carré B2B beschikt o.a. over een aantal exclusieve faciliteiten en special effects om
van jouw event een spektakel te maken waar iedereen zich over verwondert.

BRANDING & PERSONALISATIE
Carré B2B is een multifunctionele venue op de verbindingsas tussen Brussel en Antwerpen, een icoon in de event sector. Met Carré B2B biedt het ervaren event-team van
JSE GROUP een veelzijdige evenementenhal die volledig moduleerbaar is naar de wensen van elke klant.

PEESDOEKEN
Maar liefst 6 peesdoeken kunnen gepersonaliseerd worden in jouw thema. Van een kleine, subtiele doek tot enkele van 5 meter breed, alles is mogelijk. Want als je echt full on wil
gaan, maak je hier met het verschil. Bovendien vergt het absoluut geen groot budget en kan je maximaal inzetten op personalisatie van je brand en/of thema van je event.

LED- EN TV SCHERMEN
Ook aan tal van led- en tv schermen ontbreekt het niet. Het grote ledscherm buiten van 7m op 3m als eyecatcher, aangevuld met tal van schermen binnen en buiten.
Wat wil je nog meer?

SERVICE &
ACCOMMODATIE VAN A TOT Z
Opteren voor Carré B2B betekent kiezen voor een totaalservice, dé waarborg voor
een geslaagd event. De moduleerbare venue van Carré B2B is volledig uitgerust
met aangepast meubilair en de allernieuwste sound & light technologie.
Inzake catering, stellen wij je graag onze eigen interne partner, Catering Van Eyck,
voor. Vraag ons alvast vrijblijvend meer info over onze catering partner! Het staat je
evenwel vrij om jouw eigen cateraar in te schakelen, mits een uitkoop.

HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?
Heb je vragen of wens je advies in te winnen voor jouw evenement in Carré B2B?
Ons team van experts staat steeds voor je klaar en helpt je graag verder met het
vinden van een oplossing voor jouw evenement.
Personeelsfeest, bedrijfsfeest, productlancering, zakelijk diner, modeshow, seminarie
of eerder welk corporate event of privé-evenement, ons team zoekt samen met jou
voor de passende formule. De venue van evenementenhal Carré B2B is binnen no
time omgetoverd voor het type event van jouw keuze.

BEREIKBAARHEID & PARKING
Onze locatie beschikt over een gratis parking voor 500 wagens én een eigen op- en afrit van de A12.
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GELIJKVLOERS

VERDIEPING

CONTACTEER ONS
Koning Leopoldlaan 2 - 2830 Willebroek
www.carreb2b.be
contactb2b@carre.be
+32 468 26 20 00
+32 476 63 07 71

