Verbaas je gasten op een ongeziene eventlocatie

Welkom in Skyline Park
Bij evenementen gaat het steevast om emoties en beleving. De locatie speelt daarbij
uiteraard een cruciale rol. Skyline Park is zonder twijfel een toplocatie in hartje
West-Vlaanderen voor events, meetings en workshops. Onze unieke en ultramoderne
eventlocatie is gelegen op 40 meter hoogte en biedt jou en je gasten een fenomenaal
uitzicht op de wijde omgeving. Onze uiterst flexibele eventruimtes hebben de meest
geavanceerde apparatuur in huis om een blijvende indruk na te laten. Daarnaast kan
je ook terecht in onze volledig uitgeruste vergaderzalen, trainingsruimtes en
boardrooms. Kom ongestoord vergaderen, leren of samenwerken op Skyline Park.
Welke ruimte je ook kiest, je kan steeds gebruik maken van de ruime gratis parking,
de stijlvolle ontvangstbalie met welkomstschermen, technische ondersteuning en
supersnel internet.

Type events
Skyline Park is de perfecte eventlocatie voor elk soort evenement:
-

Bedrijfsfeesten, conferenties en congressen
Meetings en presentaties
Workshops en opleidingen
Productlanceringen
Persvoorstellingen
Privéfeesten
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Zalen van
Skyline Park

SkyTheater
Capaciteit: 200 personen
Deze grote seminarieruimte heeft een maximum capaciteit van
200 personen en is voorzien van alle technologische snufjes,
waaronder 3 draadloze microfoons, een haarscherpe laserprojector met een helderheid van 15000 lumen, een
professionele licht-en geluidsinstallatie en een afzonderlijke
regiekamer. De vele hoge glaspartijen laten je vanop 40 meter
hoogte genieten van het unieke uitzicht op Izegem en de wijde
omgeving.

200

200

64

120

SkyBar
15000 LM

3 MIC

6M

Capaciteit: 150 personen

prof. licht

Deze ruimte beschikt over een magnifieke bar van ruim 8 meter
lang. Hier kan je ook gebruik maken van 4 beeldschermen met
ingebouwde software voor aankondigingen. De SkyBar ligt in
het verlengde van het SkyTheater en biedt ook toegang tot het
buitenterras. Kortom: de ideale plek om te genieten van een
hapje en/of een drankje.

150
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SkyLounge
Capaciteit: 150 personen
De ultramoderne SkyLounge met mooie houten plankenvloer is
uitermate geschikt voor kleinschaligere events en perfect
combineerbaar met de volledig uitgeruste SkyBar. Ook hier kan
je gebruik maken van 4 beeldschermen met ingebouwde
software voor aankondigingen. En vanop 44 meter hoogte heb
je er een adembenemend uitzicht op Roeselare en de wijde
omgeving.

150

80

4 x 65”

80

Trainingsruimte
Capaciteit: 48 personen

6000 LM

De trainingsruimte is een multifunctionele zaal die plaats biedt
aan maximaal 48 personen in klas-of U-opstelling. Je beschikt er
over een projector met een helderheid van 6000 lumen en een
volledig uitgeruste geluidsinstallatie met
draadloze microfoons, perfect voor het geven van
kwalitatieve opleidingen, presentaties, enz.

48
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Vergaderzalen
Capaciteit: 2 - 40 personen
Wanneer je een ruimte nodig hebt om in alle rust te vergaderen,
kan je in de vergaderzalen of boardrooms terecht. Hier overleg
je ongestoord met je team, neem je een sollicitatiegesprek af
of hou je een bespreking met een belangrijke klant in een
professionele omgeving. Elke vergaderruimte of boardroom
heeft toegang tot een lobby die je vrij kan gebruiken als
breakoutruimte.

Eventruimtes

Leeg

Theater

Receptie

Klas

U

SkyTheater

200

200

120

64

40

SkyBar

150

-

100

-

-

SkyLounge

150

80

80

40

30

Vergaderzalen

Theater

Vergadering

Klas

U

Trainingsruimte

-

-

48

48

Boardroom 1

-

16

-

-

Boardroom 2

-

20

-

-

Boardroom 3

40

22

20

20

Vergaderzalen

-

2-10

-

-

Coronaproof vergaderen
Met het oog op de huidige COVID-19 maatregelen hebben
we momenteel extra aandacht voor veiligheid en
gezondheid zodat jij met een gerust hart kan werken.
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Inclusief

Inclusief bij iedere ruimte
Welke ruimte je ook kiest, je kan steeds gebruik maken van de
ruime parking, een stijlvolle ontvangstbalie met
welkomstschermen en supersnel internet.

Catering
Voor evenementen biedt Skyline Park keuze uit drie vaste cateringsbedrijven: Fruy, Gourmet Invent en Ma Kwizien. Zij verzorgen alle
catering tot in de puntjes en in lijn met jouw event. Wie een
vergaderzaal of boardroom boekt, hoeft geen honger te lijden.
Op aanvraag kunnen wij zorgen voor ontbijt,
versnaperingen en/of broodjes.

sven.temmerman@gourmetinvent.be
tel. +32 9 296 40 90
www.gourmetinvent.be

sales@fruy.be
tel. +32 56 20 40 44
www.fruy.be

info@makwizien.be
tel. +32 51 40 19 99
www.makwizien.be
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Meubilair
De zalen van onze event space worden standaard casco aangeboden en kunnen dus optimaal naar wens ingericht
worden. Skyline Park beschikt over meubilair dat op aanvraag
klaargezet kan worden. Een overzicht hiervan kan op eenvoudig
verzoek worden toegestuurd. In de SkyLounge en SkyBar zijn
volledig uitgeruste vaste bars voorzien. Voor ander meubilair
en tafellinnen verwijzen wij graag naar onze vaste
cateringbedrijven. Onze vergaderzalen, boardrooms en
trainingsruimte zijn standaard uitgerust met kwalitatief
en ergonomisch meubilair.

Branding
Overal zijn er schermen voorzien met ingebouwde software
voor aankondigingen. Ideaal voor een welkomsttekst, bedrijfsen eventlogo’s of streaming video. Je kan er bijvoorbeeld ook
partners mee in de kijker zetten. Beide gebouwen zijn ook
voorzien van aanstuurbare RGB LED-verlichting dat in de
gewenste huisstijlkleur kan oplichten en zo voor extra impact
kan zorgen van zodra je bezoekers Skyline Park betreden.
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Parking
Skyline Park is makkelijk te bereiken via het op- en afrittencomplex van de E403 en de N36. Er is een ruime en verlichte parking
die bovendien gratis is. Naast de 400 parkeerplaatsen zijn er
ook een aantal oplaadpunten voor elektrische wagens.
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Unieke troeven van Skyline Park
-

Centrale locatie in West-Vlaanderen
Flexibel in te richten eventruimtes
Fenomenaal uitzicht op 40 meter hoogte
Meubilair en podium aanwezig
Professionele licht-en geluidsinstallatie
Jouw huisstijlkleur op onze gebouwen
Software-gestuurde aankondigingen op verschillende schermen
Volledig uitgeruste vergaderruimtes voor 2 tot 20 personen
Moderne en professionele omgeving
Gratis Wi-Fi
Gratis parking
Toegankelijk voor mindervaliden

SKYLINEPARK.BE

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS MET
ÉÉN VAN ONZE EVENTCOÖRDINATOREN
EN VRAAG EEN RONDLEIDING
OF VOORSTEL OP MAAT
Skyline Park
Ambachtenstraat 33
8870 Izegem
+32 51 28 13 30
events@skylinepark.be
skylinepark.be

https://www.linkedin.com/company/skyline-park-izegem/

https://www.instagram.com/skylineparkizegem/

https://www.facebook.com/SkylineParkIzegem

