
Vergaderen
in het Philips Stadion



Startklare en 
inspirerende 
vergaderruimtes
Wie een vergaderlocatie zoekt, verwacht een startklare en inspirerende 

ruimte. De vergaderruimtes op de eerste etage van het Philips Stadion zijn 

van alle facilitaire gemakken voorzien en bovenal vol inspiratie. Het huis 

van PSV is de plek in het centrum van Eindhoven met de ultieme top(sport)

beleving!



Het hart van de 
stad, het hart van 
Eindhoven
Het Philips Stadion is de meest unieke en gastvrije vergader- en 

evenementenlocatie in Eindhoven en omstreken. Of het nu gaat om een 

vergadering, brainstormsessie, congres of zakelijk feest. Deze bijzondere 

locatie maakt indruk en ademt topsport en vitaliteit. Hoe eenvoudig, creatief 

of uitgebreid de wensen ook zijn. We hebben de faciliteiten, kwaliteit en 

ervaring in huis om ieder evenement tot een groot succes te maken.



Samen komen we 
tot inzichten
Op zoek naar een ruimte voor een intieme vergadering of juist voor een 

grote groep? Geen probleem! Het Philips Stadion biedt ruimte aan teams 

die willen scoren! Op basis van jouw wensen kiezen we de meest geschikte 

vergaderzaal. Al meer dan 100 jaar bevindt het moderne stadion en het huis 

van PSV zich op de plek waar het ooit begon in 1913. De plek waar het leveren 

van de ultieme teamprestatie op nr. 1 staat. En de plek waar ook jullie een 

topteam worden tijdens een energieke vergadering. 

Dat is vergaderen bij Philips Stadion!



Opladen 
in de rust
Minstens zo belangrijk is het rustmoment tijdens een vergaderdag. Pauzeren 

is mogelijk in een van de vele koffieruimtes in het stadion. Want regelmatig 

pauzeren geeft je hersenen een boost en dat zorgt voor nieuwe inzichten! 

En kun je na een lange zit wel wat afleiding gebruiken? Dan biedt het Philips 

Stadion aansluitende activiteiten, zoals een stadiontour, een powerwalk of 

een lunch met uitzicht op het veld.



Het Philips Stadion beschikt over 6 inspirerende vergaderzalen voorzien van 

alle moderne faciliteiten die nodig zijn voor een effectieve vergadering. 

SJEF VAN RUN

Een echte clubman en trouwe voetballer: 

Sjef van Run. In deze zaal bruist het van bedrijvigheid 

en energie tijdens Europese wedstrijden, dan is hier het 

perscentrum gevestigd. Je vindt er onder meer een vaste 

bar. En koppel je de ruimte aan de Ronaldozaal? 

Dan er ontstaat een ruimte met foyer en bar.

RALF EDSTRÖM

Ralf Edström staat bekend als topscoorder. Presteren 

op de toppen van je kunnen en optimaal scoren moet in 

deze zaal dan ook geen probleem zijn! Een lichte, neutrale 

ruimte, waar vele activiteiten mogelijk zijn. Zeker omdat 

deze ruimte gekoppeld kan worden aan de Luc Nilis- of 

Ronaldozaal.

RONALDO

De gouden Braziliaanse spits van PSV: Ronaldo. Deze 

zaal is op wedstrijddagen hét ontmoetingscentrum 

voor mediarelaties. Ook wordt hier de persconferentie 

gehouden. Deze zaal kan gekoppeld worden aan de 

Ralf Edström- en Luc Niliszaal en beschikt over een 

projectiescherm en een eigen bar.

Zalen



LUC NILIS 

Technisch uitmuntend en verantwoordelijk voor flink wat 

doelpunten. Hij genoot van het publiek en zijn fans en nu 

kun je in het Philips Stadion nog steeds van hem genieten.

De ruimte is net zo flexibel als de speler zelf en daardoor 

te gebruiken voor groepen van 13 tot 80 personen. 

Daarnaast kan deze zaal kan gekoppeld worden aan de 

Ralf Edström- en de Ronaldozaal.

WILLY VAN DE KERKHOF 

Successen behalen met Willy is vanzelfsprekend! In 

de Willy van de Kerkhof-zaal kun je met maximaal 

100 personen genieten  van een intieme borrel, een 

waardevolle meeting of een borrel om je 

teamprestatieste vieren.

RENÉ VAN DE KERKHOF 

Naast Willy was ook tweelingbroer René van de Kerkhof 

actief bij PSV. Minstens net zo gedreven en trouw aan 

de club. Vele successen volgden en met zijn snelheid 

liet ‘De Blinde’ iedere tegenspeler achter zich. Bepaal 

de strategie voor het nieuwe jaar, organiseer een kick-

off of evalueer een goede wedstrijd. Doe je dit in de 

René van de Kerkhof-zaal? Dan is snelheid en techniek 

gegarandeerd!

Zalen



Capaciteit en 
mogelijkheden 
per zaal

VERGADERZALEN

Luc Nilis

Ralf Edström

Ronaldo

Sjef van Run

Willy van de Kerkhof

René van de Kerkhof

m2

86

87

151

193

103

98

u-vorm

22

22

30

35

20

25

cabaret

40

40

70

90

30

50

theater

50

50

100

120

50

60



Contact

Meer weten over de mogelijkheden? 

Neem dan direct contact met ons op!

Frederiklaan 10a 
5616 NH Eindhoven
T +31 (0)40 2505 512
E info@philipsstadion.nl


