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Onvergetelijk vergaderen
Weg met die eeuwige vergaderdip! In het gezellige Oude Dorp van Amstelveen, bevindt zich de Music
Meeting Lounge, in de Dorpsstraat op een steenworp afstand van de Poel en het Amsterdamse bos.
Een geweldig inspirerende vergaderlocatie, geen ‘One Day Fly’ maar een regelrechte hit.
Een vergaderruimte waar alles klopt qua sfeer en beleving en waar
vergaderen ook gewoon ontzettend leuk is. De Music Meeting Lounge
staat garant voor ‘A Perfect Day’, een onvergetelijke dag, immers muziek
beïnvloedt je stemming én je prestatie. Onze ambiance: inspirerend,
exclusief, creatief, informeel, huiselijk, flexibel én met een knipoog naar
vervlogen tijden, verrast.
Als muziekliefhebber weet je dat muziek inspireert, verbindt en
stimuleert. Precies wat er nodig is voor een succesvolle brainstormsessie
of vergadering. Daarom is er in onze vergaderruimte een DJ-booth
waarin men naar hartenlust plaatjes kan draaien. ‘Pump up the volume’
en duik in onze fantastische platencollectie. Je kunt de platen inzetten
als warming up, ice breaker, energizer, team building activiteit of als
cooling down voor, tijdens of na de bijeenkomst.
Vraag de deelnemers, als intermezzo, naar hun favoriete plaat en het
verhaal erachter en leer elkaar eens op een andere manier kennen. Je
kunt kiezen uit ruim 400 elpees met hits als ‘I will follow’ van U2 tot
‘Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes. Maar ook artiesten van nu
zoals Ed Sheeran, Coldplay en Adele sieren onze collectie.
De ruimte biedt plaats aan 20-30 personen en beschikt over een
aparte creative space, een fijn dakterras en voldoende zitjes waar in
alle rust gewerkt kan worden. Parkeren is gratis en de bereikbaarheid
optimaal. De Music Meeting Lounge is zó inspirerend dat je er haast
een vergadering voor zou verzinnen…. Niet voor niets zijn wij dit jaar
bekroond met de Provincie Award voor de beste en meest gastvrije
kleinschalige vergaderlocatie.
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