Vergaderen
De sfeervolle ingerichte vergaderzaal van Yeti Eeklo met uitzicht over de kartbaan
verrast u en uw gasten. De vergaderzaal is ideaal voor een zakelijke bijeenkomst. Of het
nu gaat om een druk bezochte presentatie of een kleinschalige vergadering, receptie of
privé diner. Een professioneel team van medewerkers staat graag klaar om ervoor te
zorgen dat het u aan niets ontbreekt. De vergaderzaal is compleet uitgerust met de
modernste faciliteiten en geschikt voor 2 tot 60 personen.
Zaalopstellingen
• Cabaret
• Carré
• Receptie
• School
• Theater
• U-Vorm
Zaalverhuur per dagdeel
1/3 dagdeel - 2/3 dagdeel - 3/3 dagdeel
• 08.30 - 12.30
• 13.30 - 17.30
• 18.30 - 22.30
Vergaderarrangementen
Met plezier maken we voor u een offerte op maat maar er kan ook geopteerd worden
voor een forfaitprijs p.p.
Arrangementen (Exclusief zaalhuur)
• Breakfastarrangement
• Receptiearrangement
• Sandwichlunch
• Aftermeetingdrink
• Drankarrangement
• Arrangement op maat
Vergaderbreaks
Om ook de pauzemomenten van uw bijeenkomst optimaal te benutten kunt u er voor
kiezen onze vergaderbreaks. Zodat het u en uw gasten tijdens de bijeenkomst aan niets
zal ontbreken.
•
•
•
•

•

Sweet break
o Assortiment van brownies, koekjes en snoepgoed
Energy break
o Red Bull en chips
Hot break
o Warme snack
Veggie break
o Groentencrudité met dipsaus
o kaas met mosterd
….

Audiovisuele hulpmiddelen
• Geluidsinstallatie
• Een microfoon
• Beamer
• projectiewand
• Flipover met stiften

Originele ideeën voor een geslaagde teambuilding activiteit!
Teambuilding is een belangrijk in de opbouw van een goede bedrijfssfeer. Teambuilding
is niet meer weg te denken in de huidige bedrijfswereld!
Teambuildingsactiviteit
• Bowling
o 16 hypemoderne bowlingbanen met lasershow.
• Karting
o 24 Elektrische karts – 8 kinderkarts.
• Prison Island
o 25 Cellen te spelen vanaf 2 personen tot 65 personen.
o Iedere cel is een uitdaging die je als team moet oplossen.
o Prison Island is een unieke spel enig in België!
o Prison Island is een mix tussen Fort Boyard en escape room.
Keuken
Onze industriële keuken wordt apart verhuurd. Een extra troef wanneer u werkt met
eigen catering tijdens uw zakelijke bijeenkomst. Servies en bestek zijn inbegrepen in de
huurprijs.
Vervoer
Wij bieden u de mogelijkheid aan om een bus te huren?
Wij komen u en uw gasten ter plaatse ophalen met de bus zowel privé als voor uw firma.
Prijzen voor het bus vervoer zijn op aanvraag. Onze bus service dient u wel ruim van te
voren bespreken.
Vervoer in samenwerking met Robby Cars.
Hostessen
Voor de verwelkoming en/of begeleiding van gasten kan u een beroep doen op
professionele hostessen.
Handig om te weten
• Centrale ligging langs de N9 tussen Brugge en Gent
• Capaciteit: 2 tot 60 personen
• De vergaderzaal is eenvoudig bereikbaar voor mindervaliden
• Gratis parkeren voor 350 auto’s & bussen
• Busvervoer voor uw gasten
• Gratis WIFI
• Perfecte verzorging tijdens uw vergadering
• Onze schermen voorzien van uw bedrijfslogo & programma
• Gastheer/-vrouw bij de receptie voor uw vragen en verzoeken
• Comfortabele stoelen
• Moderne technische faciliteiten
• Online boeken
• Ruime keuze uit zaalopstellingen
• Betalen met Bancontact, CreditCard, Payconiq of contant
• Goede prijs-kwaliteit verhouding
• Vergaderarrangementen
• Arrangementen op maat
Deze brochure dient als leidraad bij het samenstellen van uw teambuilding, zakelijke
bijeenkomst, personeelsbijeenkomst, vergadering, seminars, trainingen,
productpresentaties. Onze medewerkers helpen u graag bij het samenstellen en
coördineren van uw zakelijke bijeenkomst.

Neem voor een uitgebreide toelichting en/of rondleiding vrijblijvend contact met ons op.
Wij hopen u binnenkort in onze zaak te mogen begroeten!
Zaakvoerder Yeti,
Christophe Van Den Berghe

