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Espace Meeting Européen (CEME) | Seminars in
Charleroi
Rue Des Français 147
Dampremy - 6020
Contact: +32 71 23 98 50
http://www.ceme.be
© CEME - Didier cleda

Het Charleroi Espace Meeting Européen (CEME) ligt op
amper 3 km van Charleroi en kan tot 500 personen
ontvangen voor al uw bedrijfsbijeenkomsten.
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Het CEME is ideaal gelegen tussen Brussel en Charleroi. Het stelt u
niet enkel de nodige ruimte maar ook een ervaren team ter
beschikking om uw businessevent te doen slagen.
Groot auditorium voor uw congressen
Volledig uitgerust met geluidsisolatie

Hoogwaardige akoestiek
Professionele technische uitrusting: groot scherm, geluid,
technische regie, tolkencabines
Uiterst comfortabele zetels met tafeltjes om notities te nemen
Zaal met airconditioning
Onthaalcapaciteit tot 350 personen

Andere vergaderruimtes
> 1 polyvalente zaal
In 4 delen moduleerbare ruimte
Uitstekende geluidsisolatie
Onthaalcapaciteit tot 500 personen
> 6 seminarieruimtes
Gelijkvloers
Onthaalcapaciteit tot 60 personen
> VIP-salon
Design en comfort
Rustige omgeving
Discretie gegarandeerd
Onthaalcapaciteit tot 10 personen

Andere troeven van het Charleroi Espace Meeting
Européen
Ontspanningsruimtes
Mogelijkheid iets te eten
Expositieruimtes
Uitgebreide parkeergelegenheid
Charleroi Espace Meeting Européen omvat een topteam en
topvoorzieningen voor elk zakelijk event.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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