
Let’s be 
         different



Let’s 
     share

Kennis delen is het belangrijkste speer

punt van uw congres of bijeenkomst.  

U kunt natuurlijk naar een willekeurig  

congrescenter in Nederland gaan, maar 

waarom kiest u niet voor de meest onder

scheidende en iconische locatie van  

Nederland? 

De unieke beleving van het Evoluon, ge

com bineerd met onze jarenlange ervaring, 

flexibiliteit en Brabantse gastvrijheid,  

zorgen er gegarandeerd voor dat uw  

boodschap blijft hangen bij uw gasten,  

of dat er nu 15 zijn of 1500. 



Let’s 
     meetTijdens een meeting in het Evoluon beschikt u over comfortabel meubilair, een prima 

beamer en scherm en lekkere koffie. Bij het Evoluon snappen we dat. U heeft de keuze 

uit een grote variëteit aan prettige ruimtes. Duurt de vergadering wat langer, dan  

serveren wij graag een gezonde lunch of een afsluitende borrel in ons moderene  

restaurant. Bij mooi weer kunt u bovendien plaatsnemen in onze tuin met vijver en  

uitzicht op hét icoon van Eindhoven.



Let’s 
     impress

De locatie draagt onmiskenbaar bij aan de uitstraling van een event. Wilt u een  

onuit wisbare indruk achterlaten op uw gasten? Kies dan voor het Evoluon, een rijks

monument uniek in zijn soort. Organiseert u een beurs in de koepel, dan is door de  

ronde vorm optimale zichtbaarheid voor elke stand gegarandeerd. Van ieder event,  

zakelijk of privé, maken wij een beleving van internationale allure. U kunt gebruik maken 

van de multifunctionele binnenruimtes en ook onze tuin transformeren we in no time  

tot een veelzijdig festival terrein, food markt of zelfs een stadsstrand. Let’s impress!



Let’s 
     enjoy

Genieten staat bij ons hoog op de kaart!  

Bezoekers van evenementen en congressen 

kunnen in ons restaurant aanschuiven 

voor de meest creatieve gerechten. Laat u 

verrassen door onze koks, die uitsluitend 

werken met verse, duur zame ingrediënten, 

bij voorkeur uit de regio. Wilt u uw event 

afsluiten met een barbecue, high wine of 

walking dinner? Daag ons uit! Zakelijk of 

privé, u bent meer dan welkom voor een 

kop koffie, lunch of diner. 



“PROFESSIONEEL TEAM, 
GOEDE MIX VAN HOSPITALITY, 
TECHNISCHE MOGELIJK HEDEN  

EN AMBIANCE”

“HET EVOLUON IS EEN 
PRACHTIGE EN VOORAL 
BIJZONDERE LOCATIE”

“OOG VOOR 
ELK DETAIL”

“EEN ICONISCHE EN 
ZEER PROFESSIONELE 

CONGRESLOCATIE”

“DE PRIJS KWALITEIT VERHOUDING 
IS ZEER  

GOED TE NOEMEN”

“DE PLENAIRE ZAAL  
IS EEN VAN DE BESTE  

VAN NEDERLAND”

“DE EXPOSITIERUIMTE 
OP DE RINGEN IS ELKE KEER  

WEER INDRUKWEKKEND”

“ZEER FLEXIBEL EN 
PROFESSIONEEL”

“WE HEBBEN 
GENOTEN, HET WAS 

FENOMENAAL”

“ALLES TOT 
IN DE PUNTJES 

VERZORGD”
“NAGENIETEN”

“EEN GEWELDIG 
VISITEKAARTJE”

“GEEN BETERE 
PLEK DAN 
EVOLUON”

“HET IS RUIMTELIJK, 
INSPIREREND, MODERN EN  
MAKKELIJK TE BEREIKEN”

“PRETTIG CONTACT 
EN GEEN VRAAG 

WAS TE VEEL”

“GOED MEEGEDACHT  
ZODAT WE TERUG KIJKEN OP  
EEN ZEER GESLAAGDE DAG”

“DE SERVICE IS UITSTEKEND 
EN WE HEBBEN DE SAMEN WERKING 
ALS BIJZONDER PRETTIG ERVAREN”

Let’s be proud

Tevreden gasten en 

opdrachtgevers zijn onze 

beste ambassadeurs. 

We zijn dan ook trots  

op hun reacties.

“GASTVRIJ, 
SERVICEGERICHT, 

PERSOONLIJK 
EN CREATIEF”
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Bereikbaarheid

U vindt het Evoluon midden in de Brainport regio, 

centraal gelegen tussen Utrecht, Brussel en  

Düsseldorf. Vanuit de snelweg rijdt u zo ons  

terrein op met ruim 500 parkeer plekken. Komt u 

met het openbaar vervoer? De hoogwaardige 

OVverbindingen zorgen ervoor dat u snel en 

comfortabel het Evoluon bereikt.


