EXPERIENCES THAT MOVE YOU

BUSINESS BROCHURE 2020

CM.COM CIRCUIT ZANDVOORT
BUSINESS
Gelegen tussen het Noordzeestrand en de duinen ligt CM.com Circuit Zandvoort
met haar rijke historie in de racerij. Waar in 1952 voor het eerst de Grand Prix
gereden werd, voel je nog steeds de magie van destijds. Maar het huidige
moderne circuit is veel meer dan dat en leent zich uitstekend als unieke locatie
voor creatieve evenementen. Door flexibel ruimtegebruik en het samen, of juist
los van elkaar kunnen inzetten van de locaties op het terrein, zijn events van
elk formaat te organiseren.
In deze brochure vindt u meer informatie over onze verschillende ruimtes,
activiteiten en hospitality mogelijkheden. Indien u hier vragen over heeft kunt u
ons bereiken via welkom@circuitzandvoort.nl of 023 5740 740.

MEETING & EVENTS
Opzoek naar een unieke locatie voor een vergadering, congres, beurs,
productpresentatie, bedrijfsfeest, diner of publieksevenement? CM.com Circuit
Zandvoort beschikt over de locaties, middelen en service voor een perfect
evenement!
We helpen u graag om de beste locatie(s) voor uw evenement te vinden en een
op maat gemaakte dag te plannen.

CAPACITEITENOVERZICHT
AANGEPAST NAAR DE 1,5 METER NORM

M2

Receptie

Theater

Vergader

Dutch Grand Prix Lounge

437

80

80

-

80

Champions Lounge

450

50

20/30

-

-

Mercedes Lounge

90

20

20

8

-

Heineken Lounge

120

30

20

-

-

Red Bull Lounge

120

25

20

10

-

60

15

10

8

-

Bernie's Lounge

263

50

40

15

50

Media Centre

180

50

50

20

-

Pitboxen

115

40

-

-

-

Breakout Lounges

Heineken Paddock Bar
Paddock 1 & 2

Diner

-

6.000+

-

-

-

40.000+

6.000+

-

-

-

LOCATIES

CHAMPIONS LOUNGE

Deze aantrekkelijke lounge in het hart van het circuit heeft een binnen

Door het fenomenale uitzicht en de multifunctionele inzetbaarheid van de

capaciteit tot 100 personen. Mede door het grote terras rondom de

Champions Lounge kan deze lounge voor verschillende doeleinden ingezet

lounge kan de capaciteit uitgebreid worden en is deze locatie geschikt

worden. Ook is de lounge volledig te branden voor uw evenement.

voor verschillende soorten evenementen.

Tot 80
personen

437 m2

WIFI

AVL basis

Hospitality

Tot 50
personen

450 m2

WIFI

AVL basis

Hospitality

LOCATIES

DUTCH GRAND PRIX LOUNGE

LOCATIES

HEINEKEN LOUNGE

De ruimte heeft uitzicht op de pitstraat en is strak en modern met een

De mooie, ruime, geheel Heineken gethematiseerde ruimte heeft een riant

mooie bar, tafels en comfortabele designer stoelen die in diverse

uitzicht op de baan direct boven de pitstraat. Ideaal voor presentaties met

opstellingen gezet kunnen worden. Door het grote scherm is deze ruimte

als afsluiting een (koud) Heineken biertje!

een uitstekende presentatie- en vergaderruimte.

Tot 20
personen

90 m2

WIFI

TV scherm

Hospitality

Tot 30
personen

120 m2

WIFI

Hospitality

LOCATIES

MERCEDES-BENZ LOUNGE

LOCATIES

BREAKOUT LOUNGES

Deze spectaculaire ruimte, met onder andere een groot scherm voor

Zoek je een rustige plek om met elkaar te overleggen, of juist een ruimte

presentaties, geeft je vanzelfsprekend vleugels. Het originele raceoverall

om te kunnen brainstormen? Dat kan in een van de 6 creatieve breakout

van Max Verstappen, een oud motorblok en de achtervleugel van een Red

lounges met elk een eigen stijl.

Bull F1 bolide geeft de multifunctionele ruimte een sportieve uitstraling.

Tot 25
personen

120 m2

WIFI

TV scherm

Hospitality

Tot 15
personen

60 m2

WIFI

Hospitality

LOCATIES

RED BULL LOUNGE

LOCATIES

LOCATIES

BERNIE'S LOUNGE

MEDIA CENTRE

Benie's Lounge is een multifunctionele locatie met panoramisch uitzicht

Het Media Centre is het kloppend hart waar tijdens de race-evenementen

over de befaamde Tarzanbocht. De industriële lounge is geschikt voor

alle data als eerste binnenkomt. De inspirerende locatie kan voor

grotere partijen. Met de grote bar is deze lounge ideaal voor borrels en

meerdere doeleinden worden ingezet, maar is met name ideaal voor

feesten, maar ook plenaire sessies behoren tot de mogelijkheden!

presentaties en plenaire sessies.

Tot 50
personen

263 m2

WIFI

AVL basis

Hospitality

Tot 50
personen

180 m2

WIFI

TV scherm

Hospitality

LOCATIES

BERNIE'S BEACH CLUB

Aan de main straight staat het pitsgebouw met 25 pitboxen. Tijdens races

Sluit je plenaire sessie spetterend af met een borrel bij Bernie’s Beach

worden deze ruimtes gebruikt als 'garages', voor business evenementen

Club of organiseer een privé of business event van 20 tot 3000 personen

zijn deze ruimtes uitermate geschikt als locatie voor teambuilding

op deze locatie. Bernie’s Beach Club is gelegen aan de boulevard van

activiteiten, productpresentaties en veel meer gelegenheden!

Zandvoort en is te voet te bereiken vanaf het circuit.

40 per
box

125 m2

WIFI

Hospitality

Tot 500
personen

WIFI

Hospitality

LOCATIES

PITBOXEN

LOCATIES

PADDOCK 1 & 2

Uw eigen bedrijfsfestival organiseren? De Heineken Bar is een

De zogenaamde paddocks vormen tijdens races het rennerskwartier waar

multifunctionele bar op het paddock terrein met twee verdiepingen. Het

coureurs zich voorbereiden op de race in hun hospitality units. De ruimtes

dakterras kan gebruikt worden als uitzichtlocatie, of als een prominente

bieden dankzij hun oppervlakte voldoende mogelijkheden voor grotere

plek voor een DJ.

muziek, sport en andere events.

WIFI

Hospitality

> 40.000 m2

WIFI

Hospitality

LOCATIES

HEINEKEN PADDOCK BAR

HOSPITALITY
De inspirerende omgeving en de exclusieve gastvrijheid zorgen voor een
onvergetelijke dag voor u en uw gasten. Van een bedrijfsevenement tot een
vernieuwde hospitalityruimtes en het geperfectioneerde culinaire aanbod van
onze horecapartner wordt u bij CM.com Circuit Zandvoort ontvangen op alle
niveaus. Voor specifieke catering informatie verwijzen wij u graag door naar ons
banquetingboek.

EVENT CATERING
CATERING OP MAAT
VERGADERARRANGEMENTEN

VIP-CATERING TIJDENS EVENTS

HOSPITALITY

publiekevenement en van eenvoud tot luxe, alles is mogelijk. Dankzij de

ACTIVITEITEN
Ook bieden wij uiteenlopende en originele activiteiten aan. We stellen

ACTIVITEITEN

graag een mooi programma van activiteiten met u samen die uiteraard
gecombineerd kunnen worden met een plenaire sessie. Samen met u
bezorgen wij een onvergetelijke dag aan uw relaties en/of

medewerkers!
Rondleiding

Teambuilding (pitbox challenge)

Circuit rijden

SIM racen

Circuit rijden

SIM racen

CIRCUIT RIJDEN
SIM RACEN
RONDLEIDINGEN
VERSCHILLENDE TEAMBUILDING ACTIVITEITEN

CONTACT
Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via
welkom@circuitzandvoort.nl of 023 5740 740.

