Document genere le 21/09/2020

Bluepoint | Conference- & businesscenter in Luik
Boulevard Emile De Laveleye 191
Liège - 4020
Contact: +32 4 340 35 06
Telephone de reservation: +32 4 340 35
06
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© Arnaud Siquet

Bluepoint is dé partner voor uw vergaderingen, externe
opleidingen, seminaries en banketten in de ‘Cité Ardente’ of
vurige stad.
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Learn More
More videos on YouTube

Château Reinhardstein …

Recette de cuisine | Clu…

Recette de cuisine | Bo…

Moduleerbare seminarieruimtes
7 moduleerbare zalen verspreid over 1.000 m²
Natuurlijke lichtinval
Privéterras

Onthaalcapaciteit tot 400 personen

Een hoogtechnologische audiovisuele uitrusting
Bluepoint Liège investeert in de meest geavanceerde technologieën
om uw evenement te doen slagen:
Projectieapparatuur en HD-schermen
Videoconference
Livestreamingplatform
Specifieke app voor uw events
Professionele microfoons en luidsprekers
Interactieve digitale schermen
Humanoïde robot voor het onthaal van uw genodigden

De andere troeven van Bluepoint Liège
> Restaurant
Catering op maat
Businessrestaurant geleid door de beroemde chef Jean-Luc
Daniel
Selfservicebrasserie (belegde broodjes en salades) voor een
snelle lunch
Buffetten en menu’s voor grote groepen
Verzorgde en uitgebreide keuken in navolging van de Luikse
culinaire traditie
> Toegankelijkheid en andere faciliteiten
Gelegen in het ‘quartier des Vennes’ in de buurt van het
commerciële centrum ‘Belle-Île’, eenvoudig bereikbaar
Tuin
Ondergrondse parking
Ervaren team dat u met raad en daad bijstaat
Bluepoint Liège levert u een complete oplossing op maat
voor al uw bedrijfsevents, conferenties, seminars,
vergaderingen, cocktailparty’s, diners of
teambuildingactiviteiten.

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