ZOMERS
VERGADEREN
OP HET DAK
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Zomers vergaderen
op het dak van Focus
Het belooft wederom een mooie zomer te
worden. Ook in deze Focus 1.5 periode is het
mogelijk om in de zomermaanden in de
openlucht op onze DAKZAAL te vergaderen.
We zorgen er uiteraard voor dat dit plezierig
en veilig is!
Praktische zaken - 1.5 meter garantie!
De unieke dakzaal van Focus biedt, tijdens de Focus
1.5 periode, plaats aan maximaal 25 personen in
vergaderopstelling en maximaal 30 personen in
theateropstelling*, bijvoorbeeld bij een presentatie
of plenaire sessie. Bij felle zon is het mogelijk om
parasols te plaatsen. Bij slecht weer kan, in overleg,
de vergadering verplaatst worden naar de comfortabele (besloten) educatieruimte/foyer op de eerste
verdieping van Focus Filmtheater. Hier zijn geen extra
kosten aan verbonden. *Bekijk de actuele Factsheet
op focusarnhem.nl/zakelijk/zaalverhuur
Tarieven

De huurprijs van de dakzaal is al even zomers!
Tijdens de zomerperiode (t/m 30 september 2020)
geldt een speciale actieprijs van € 250,- per dagdeel
(i.p.v. € 450,-).

Contact

Neem voor meer informatie of voor een reservering
contact op met Sonja Pleging, Sales & Events bij Focus
Arnhem: s.pleging@focusarnhem.nl

Focus Filmtheater Arnhem
Audrey Hepburnplein 1
6811 EH Arnhem
info@focusarnhem.nl
088-1900666 (ma-vr 9-17u)
www.focusarnhem.nl

@focusarnhem
@focusarnhem
@Focusfilmarnhem
@focusfilmtheaterarnhem

Eten + drinken

Extra te boeken bij je evenement:
Focus Koffie: kannen koffie en thee (2 koppen p.p.) en kannen water met verse munt en
citroen (per 4 uur € 12,50 incl. btw)
Focus Lunch klein: koffie, thee, vers sap,
diverse belegde broodjes en vers fruit
(€ 15,50 incl. btw)
Focus Lunch midden: koffie, thee, vers sap,
diverse luxe belegde broodjes, vers fruit en
zomerse salade (€ 17,50 p.p. incl. btw)
Focus Lunch groot: koffie, thee, vers sap,
diverse luxe belegde broodjes, vers fruit,
zomerse salade en quiche (€ 19,50 p.p. incl.
btw)
Focus Borrel: 2 uur onbeperkt borrelen met
huisbier, huiswijn en fris, plus 3 hapjes p.p.
bittergarnituur (€ 20,- p.p. incl. btw)

