Troeven Corda Conference
De vergaderzalen in Corda Conference zijn allemaal voorzien van de modernste
technologieën in een trendy en inspirerende omgeving en met een flexibele aanpak.
Ons cateringteam staat klaar om fijnproevers te verwennen.

Vergaderen in Corda Conference staat garant voor
• Centrale ligging
• Ruime en gratis parking
• Inspirerende omgeving
• Professioneel onthaal
• Trendy geklimatiseerde zalen
• Multifunctionele infrastructuur met modern comfort
• High speed gratis WIFI
• Kwalitatieve catering

Deze folder geeft je een eerste kennismaking met onze
vergaderinfrastructuur.
Wil je meer informatie of dadelijk online reserveren, dan kan
dat op www.cordaconference.com
Heb je hulp nodig of extra wensen? Neem contact op en wij
werken een event op maat uit.

T: +32 11 230 350 • conference@cordacampus.com

Corda Campus en Corda INCubator maken deel uit van de
LRM-groep. LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij,
biedt beloftevolle Technology & Services bedrijven een
unieke combinatie van risicokapitaal en infrastructuur.
www.lrm.be
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Corda Conference
Inspirerend vergaderen
State-of-the-art vergaderzalen
Online reservatie
Innovatieve omgeving

www.cordaconference.com

Corda Conference: laat je inspireren in onze state-of-the-art
vergaderzalen
Corda Campus, de voormalige Philips-site in Hasselt, is de toonaangevende
tech campus in het centrum van de Euregio. Ronkende namen als Cronos,
Luminus, Selligent, Mobile Vikings, IPG, Sparkcentral, Tobania PWC, LRM, Trendminer en vele start-ups in Corda INCubator werken er aan de producten en
diensten van morgen. Met het gloednieuwe Corda 1-gebouw is Limburg een
landmark rijker. Dit strak ontworpen gebouw biedt plaats aan 13 vergaderzalen
en een modern auditorium.

Vergaderen in Corda Conference
Corda Conference is de ontmoetingsplaats bij uitstek op Corda
Campus.
Ook jij kan hier gebruik van maken! Laat onze inspirerende omgeving en state-of-the-art uitgeruste zalen een meerwaarde zijn
voor je vergadering, meeting, productlancering, seminarie of
evenement.
Op de eerste verdieping van Corda 1 staan 11 vergaderzalen
voor groepen van 2 tot 18 personen ter beschikking. Daarnaast
zijn er twee zalen voor 30 tot 50 personen. Het auditorium op het
gelijkvloers biedt ruimte aan 220 personen. Alle nodige technische faciliteiten zijn uiteraard voorzien.
De zalen kunnen eenvoudig online worden gereserveerd aan
aantrekkelijke prijzen. De vergaderzalen zijn te boeken per uur,
maar we werken ook graag iets uit op maat.
Zo houden we de campus open voor alle Limburgse ondernemers.
Via onze huiscateraar kan je diverse cateringformules boeken.
Koffie en water worden steeds voorzien en zijn inbegrepen in de
huurprijs.

13 vergaderzalen van
2 tot 50 personen en een
auditorium voor 220 gasten

Fijne horecagelegenheden binnen handbereik
Voor en na je meeting kan je ook terecht op Corda Campus. Zo kan je in de Corda Latte al
van ’s morgens terecht voor koffie of ontbijt. De Corda Cuisine staat ’s middags open voor
een gevarieerd lunchmenu en de Corda Bar is perfect voor de betere business lunch of een
afsluitende drink na een werkdag of meeting in Corda Campus.

Vlot bereikbaar
Bereikbaarheid is essentieel. Zowel met de wagen, de fiets als met het
openbaar vervoer is Corda Campus optimaal bereikbaar. Eénmaal op
de campus kan je gebruik maken van onze technische en facilitaire
diensten, zodat jij je kan focussen op je vergadering.

Corda 1 biedt alles
wat een bedrijf zich
maar kan wensen

