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Van welke ruimte je ook gebruik maakt,
Brainport Industries Campus nodigt uit tot
verbinding en inspiratie. Van informele
bijeenkomsten tot serieuze vergaderingen,
van demonstraties tot presentaties, het kan
hier allemaal. Midden in het groen, bijzonder
goed bereikbaar en bovenal uniek in type
gebouw en samenwerkingspotentieel.

EEN BUSINESS
BIC
ECONOMISCHE
CENTER
PIJLER
VAN WERELDFORMAAT

Welkom op Brainport
Industries Campus
Laat u tijdens uw evenement,

Vanuit het enorme Atrium in het midden

vergadering of brainstormsessie

van het gebouw, heeft u direct zicht op

verrassen door de bijzondere Brainport

omgevingen en Fieldlabs van de

de verschillende kantoren, productie-

Industries Campus. In dit volledig

bewoners van deze unieke campus.

modulaire en circulaire gebouw werken

De Brainport Industries Campus biedt

bedrijven in de hightech maakindustrie

ook voor externe bedrijven en (kennis-)

met elkaar én met de aanwezige

en inspirerende omgeving om vergaderin-

instellingen een bijzonder comfortabele
gen of evenementen te organiseren. Het

samen onder één dak.

heid om bijeenkomsten te organiseren

BIC Business Centre biedt de mogelijkvoor 6 tot 300 personen. Alle faciliteiten
zijn compleet uitgerust met de meest
moderne voorzieningen.
Het grootste gedeelte van het BIC
Business Center vindt u direct bij binnenkomst van het gebouw. Hier zijn 20 high-

A58
OIRSCHOT

end geoutilleerde ruimtes gecreëerd in

BEST

diverse vormen, groottes en functies,
welke voorzien zijn van uitstekende
faciliteiten. Van een kleine comfortabele
ruimte met formele en informele seating
tot een grote conferentiezaal, rondom
voorzien van beeldschermen. In het hart
van het gebouw bevinden zich een groot
theater, een open lunchruimte, een

EINDHOVEN AIRPORT

brainstormlab en een café.

A2 / RANDWEG EINDHOVEN

EINDHOVEN
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BIC Business Center

onderwijs- en kennisinstellingen,

BIC Theater

BIC Katalyst Lab

Capaciteit: 200 personen

Capaciteit: 50 personen

Een prachtige ruimte met een flexibel te

Op de vide van het BIC Theater bevindt

gebruiken theateropstelling en een

zich het BIC Katalyst Lab. Dé plek voor

haarscherp bioscoopscherm.

brainstorm- en inspiratiesessies. Hier zijn
géén schermen aanwezig. Op verzoek kan
er een mobiel scherm worden geplaatst.

BIC Eat & Meet

BIC Café

Capaciteit: 250 personen

Capaciteit: 150 personen

Een zonovergoten centrale ruimte met

Een evenement afsluiten met een borrel?

groot binnenterras. Geniet hier van de

Dat kan in het BIC Café, met een terras

nodige ontspanning en/of een

dat direct grenst aan Brainport Park.

dagverse lunch.
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Conference Room

Vergaderruimtes

Capaciteit: 125 personen

Capaciteit: 4 t/m 20 personen

Een extra grote vergaderruimte met

Grote en kleine groepen kunnen

schermen rondom en een groter

terecht in de glazen vergaderruimtes met

hoofdscherm.

verschillende seatingmogelijkheden.
Met snelle wifi en presentatieschermen.
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BIC Business Center
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https://we.tl/t-NnqWGQQG8w

Begane grond Business Center

Eerste verdieping Business Center

Bereikbaarheid en
parkeerfaciliteiten

BIC
Membership

Contact &
informatie

Brainport Industries Campus is een

Om ook externe gasten concreet te

Wilt u ook op deze inspirerende plek

innovatief werklandschap, verscholen in

betrekken in het ecosysteem en het

in dit bijzonder gebouw samenkomen,

het groen van Brainport Park. Het is zeer

netwerk van Brianport Industries

midden in het groen op een uitstekend

goed omsloten met een directe

Campus, zijn er speciale BIC Member-

bereikbare locatie? We nodigen u van

aansluiting op de N2/A2 en er ligt een

ships. Uitermate geschikt voor gasten die harte uit uw wensen bekend te maken,

bushalte voor de deur richting Eindhoven

op de Fabriek van de Toekomst en haar

zodat we samen maatwerkoplossingen

Centraal en Eindhoven Airport.

ecosysteem willen aansluiten. Op deze

kunnen creëren. Welkom op Brainport

De campus heeft voldoende overdekte

wijze bieden we de mogelijkheid om op

Industries Campus!

parkeergelegenheid.

regelmatige basis gebruik te maken van
onze shared facilities tegen het

Brainport Industries Campus

aantrekkelijk huurderstarief.

BIC 1, 5657 BX Eindhoven
E. secretariaat@brainportindustriescampus.com
T. 085 077 7677
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Prijs/dagdeel

Prijs/dag

Aanvullende informatie

Theater

€ 1.900,-

€ 3.500,-

Inclusief (standaard) op- en afbouw

Capaciteit 200, uit te breiden

Exclusief specifieke AV-ondersteuning.

tot max. 300 gasten
Conferentiezaal 1

€ 250,-

€ 450,-

Standarad opstelling

€ 325,-

€ 575,-

Inclusief (standaard) op- en afbouw

Capaciteit 33 gasten
Conferentiezaal 1 + 2
Capaciteit 72 gasten
Conferentiezaal 1, 2 + 3

Exclusief specifieke AV-ondersteuning.
€ 475,-

€ 850,-

Capaciteit 125 gasten
Katalyst Lab

Inclusief (standaard) op- en afbouw
Exclusief specifieke AV-ondersteuning.

€ 400,-

€ 800,-

-

€ 1.000,-

€ 1.750,-

Te huren vanaf 15:00 uur.

Capaciteit 50 gasten
Eat & Meet
Capaciteit 250, uit te breiden

Excl. op- en afbouw en AV-ondersteuning.

tot max. 500 gasten
Vergaderzalen

Te reserveren vanaf 40 euro per uur

Prijzen zijn exclusief btw en wijzigingen voorbehouden

BIC Business Center

Meetingroom

Ontvangstruimte
In het inspirerende BIC Business Center is een
ontvangstruimte gecreëerd, waardoor events en
netwerkbijeenkomsten uitstekend gecombineerd
kunnen worden. De ontvangstruimte is voorzien
van diverse informele zitjes met bar en directe
toegang naar het terras. Tevens zijn er diverse
themaruimtes beschikbaar waarin voor iedere
meeting de juiste setting mogelijk is.
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Het atrium verbindt
Het atrium fungeert als showcase naar de hightech productie,
het verbindt de verschillende bedrijven en herbergt gedeelde
diensten en faciliteiten. In het atrium bevinden zich ook de
innovatieprogramma’s en onderwijsinstellingen als Fontys,
Avans (hbo) en Summa (mbo). Het is dé plek waar
professionals, bezoekers, studenten en belangstellenden
elkaar ontmoeten, lunchen of vergaderen.
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De parkeergarage van Brainport Industries
Campus beschikt over 1.000 parkeerplekken voor
auto’s en fietsen. Tevens is deze voorzien van
parkeerplaatsen voor mindervaliden.
De parkeergarage is voorzien van 40 oplaadpunten voor auto’s. Deze zijn gesitueerd op
de eerste en tweede verdieping van de
parkeergarage.

BIC Business Center

Parkeren
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BIC Business Center

Een innovatief werklandschap in
een natuurlijke omgeving

