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Louvexpo bevindt zich in La Louvière, pal in het centrum van
Henegouwen. In deze 5.000 m² grote ruimte kunt u voor elk
type bedrijfsevent terecht.
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Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Su…

Recette de cuisine | Cr…

Recette de cuisine | Bo…

Louvexpo, aan de ingang van La Louvière, biedt ondernemingen een
meer dan uitgebreid aanbod:
4.800 m2 moduleerbare ruimtes
3 vergaderzalen

Barruimte
Volledig uitgeruste keuken

Bijna 5.000 m2 aan modulaire ruimtes
Naargelang uw behoeften en het soort event dat u wilt organiseren,
zorgt Louvexpo voor de specifieke inrichting en uitrusting van de
5.000 m2 flexibel aanpasbare ruimtes.
Conferentie
Receptie/soirée
Show/concert/productlancering
Er zijn ook 3 vergaderzalen zonder niveauverschillen met een
onthaalcapaciteit van 30 tot 60 personen. Alle ruimtes maken
optimaal gebruik van de natuurlijke lichtinval.

De andere troeven van Louvexpo
> Restaurant & catering
Restaurant
Bar
Inhousecatering of via een externe traiteurdienst
> Dynamisch ‘full service’-team
Traiteurdienst
Technische dienst
Beveiligingsdienst
Vestiaires
Reserveringen
> Parking en bereikbaarheid
Grote parking
Gemakkelijk bereikbaar via de westelijke ring rond de stad
Station en autosnelweg in de buurt
> Duurzame constructie
Thermische en geluidsisolatie
Energierecuperatie
Verminderd verbruik

Louvexpo in La Louvière biedt een oplossing op maat voor
elk type bedrijfsevent.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

