THEATERHOTEL ALMELO

“We willen u bedanken voor uw
bijdrage aan het ZGT Benefietgala.
Het gala, inclusief de veiling was een
groot succes. Mede dankzij uw hulp
konden we een fantastische bedrag
ophalen voor Stichting Tweega
Medica.” - Stichting ZGT Benefietgala

• 196 RIJK UITGERUSTE
KAMERS EN SUITES
• THEATER
• DRIE RESTAURANTS
• GOEDE
PARKEERGELEGENHEID
IN DIRECTE OMGEVING
• 18 MULTIFUNCTIONELE
ZALEN MET EEN TOTALE
CAPACITEIT VAN 3.500
PERSONEN
• CENTRALE LIGGING IN
TWENTE
• CATERING OP MAAT

FEESTEN & EVENTS
“Wij ontzorgen graag, denken mee en dragen vanuit kennis en ervaring, diverse ideeën en oplossingen aan waar
(nog) niet aan gedacht is”, vertelt het salesteam van het Theaterhotel. Alle medewerkers van licht- en geluidexperts tot pr-en marketingadviseurs, werken mee aan een doeltreffend evenement op maat.
Een productpresentatie, beurs, spetterend bedrijfsfeest of internationaal evenement: samen gaan we voor het beste
resultaat! Met achttien multifunctionele zalen, een theaterzaal, moderne technische snufjes en catering, vindt u
bij ons alles onder één dak. Dat maakt het Theaterhotel een bijzondere locatie in het hart van Twente. Wij helpen u
graag bij het samenstellen van zowel kleinschalige feesten als grote events.
Exclusief bij Theaterhotel Almelo
Vier uw feest op het podium in onze theaterzaal of combineer uw evenement met een act op maat. Of het nu gaat
om swingende band of cabaretvoorstelling: wij hebben een groot netwerk in theaterland en helpen u graag verder.
Tevens kunt u na uw feest of evenement verblijven in één van onze 196 rijk uitgeruste kamers en suites.

Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/events

• DRAADLOOS INTERNET

“Het zit erop. Wat was het fantastisch mooi in het Theaterhotel!
Namens de hele Juniorkamer willen
wij het team van het Theaterhotel
bedanken voor het meedenken, de
begeleiding en de hele organisatie
voor én achter de schermen. Mede
door jullie was het een onvergetelijk
congres.” - Junior Kamer Nederland

• GREEN KEY GOLD
GECERTIFICEERD

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met ons salesteam
via 0546 803 000 of
events@theaterhotel.nl.

THEATERHOTEL ALMELO
www.theaterhotel.nl

Verrassend vanzelfsprekend

Vanuit passie, expertise en
ervaringen kijken zij naar
verschillende mogelijkheden en houden daarbij
rekening met uw wensen.
Samen met hen komt u
tot een volledig voorstel
op maat.

www.dock-19.nl

www.desocieteit.nl

www.tapassolera.nl
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