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Tarief

\ 75 euro per uur met een minimum van 2 uur.
	 inclusief	gratis	koffie,	thee	en	bronwater.

Overige arrangementen/afspraken:
informeer naar de prijzen.

Bent u op zoek naar een unieke locatie voor uw 
vergadering, training, productpresentatie of se-
minar. Het kantoor van Post Consultancy in Urk 

bevat een unieke zakelijke vergaderlocatie. Dit betreft 
de ‘managementcockpit’, een audiovisuele vergader-
ruimte die voorzien is van de allernieuwste vergader- 
en presentatietechnieken. 

Deze ruimte kan onder meer gebruikt worden voor ma-
nagementoverleg, om in een zakelijke ambiance te ver-
gaderen, voor uw productpresentatie, voor het geven 
van workshops en trainingen, voor personeelsoverleg, 
enzovoorts. De ruimte biedt plaats aan maximaal 24 
personen. Deze managementroom is te huren, waarbij 
ook arrangementen inclusief notuleren, verzorgen van 
de catering etc. tot de mogelijkheden behoren.

De achterliggende gedachte van dit initiatief is een loca-
tie c.q. platform te bieden aan ondernemers waar ze op 
een creatieve en innovatieve manier, voorzien van alle 
technische randvoorwaarden, kunnen samenkomen.
Niets mag of kan u, als ondernemer, in de weg staan om 
ontspannen, creatief, innovatief en zakelijk uw ideeën 
vorm te kunnen geven.

Via de website is online reserveren mogelijk. Uiteraard 
kunt u ook telefonisch contact opnemen om te informe-
ren naar de diverse mogelijkheden.

Vergaderen

De zaal kan vanaf een duur van 2 uur worden gehuurd. 
De prijs is inclusief huur van de vergaderzaal, gratis ge-
bruik van alle audiovisuele apparatuur (touch projectie-
scherm, windows pc, blue ray speler, draadloos internet, 
etc.), gratis parkeergelegenheid en gratis koffie, thee en 
bronwater.

Extra mogelijkheden
Secretariële	ondersteuning: indien u tijdens de vergade-
ringen gebruik wilt maken van een secretaresse en/of 
notulisten, dan kunnen we daarin voorzien.
Catering: indien gewenst kunnen we de catering voor u 
verzorgen (frisdrank, lichte lunch, etc.). We stellen graag 
met u een compleet arrangement samen.
Technische	ondersteuning: alle apparatuur (pc, projec-
tiescherm, blue ray speler, geluid, verlichting etc.) in de 
zaal is op een eenvoudige manier te bedienen via een 
centraal TouchLink scherm. Als u  hierbij liever techni-
sche ondersteuning heeft, dan kunnen we daarin voor-
zien.

Vergaderenopurk
voor het vergaderen
in ‘corporate style’! www.vergaderenopurk.nl


