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wfc beursplaza

een unieke
en dynamische
evenementen locatie
Al meer dan 40 jaar is het World Fashion Centre hèt hart van de Nederlandse modewereld,
gelegen in de bruisende hoofdstad van Nederland. Naast de meer dan 900 gevestigde
labels organiseert het WFC voor interne en externe opdrachtgevers beurzen, modeshows
en lifestyle evenementen in ‘WFC Beursplaza’.

Deze multifunctioneel inzetbare ruimte met

tentoonstellingen, fashionshows, bedrijfsevents,

industriële uitstraling ligt letterlijk in het episch

conferenties, congressen en productlanceringen.

centrum van de mode. Een omgeving die

Uiteraard beschikt het WFC ook over kleinere

constant in beweging is en tevens fungeert als

ruimtes voor vergaderingen en presentaties.

verzamelplaats voor nieuwe ontwikkelingen,
kleurstellingen en opkomende ontwerpers.

Door de internationale naamsbekendheid en

Kortom een evenementen locatie met creativiteit

de gunstige ligging kiezen partijen uit diverse

en internationale allure!

bedrijfstakken voor WFC Beursplaza. Of het
nu gaat om een groot meerdaags evenement

WFC Beursplaza is flexibel inzetbaar doordat

of een kleine presentatie. Het WFC neemt

de totale capaciteit van 3.500 m2 is verdeeld

met veel plezier uw werk uit handen en denkt

over drie verschillende hallen. Evenementen

graag mee in het creatieve proces om uw

uit de portofolio zijn; (mode)beurzen, galadiners,

evenement tot een succes te maken.

FACILITEITEN
KRACHTSTROOM

LOCATIE
WFC Beursplaza is een evenementenhal met een

Oost- en Westhal 3 krachtstroom punten à 32 ampère

oppervlakte van 3500 m . De beurshal bestaat uit twee

Middenhal 2 krachtstroom punten à 32 ampère

separate ruimtes van 1.500 m2 en een middenhal van

125 ampère aanwezig

2

500 m2. Tevens zijn er kleinere ruimtes vanaf 60 m2

Op aanvraag stuurt het WFC een plattegrond toe met

beschikbaar voor vergaderingen.

stroompunten van WFC Beursplaza.

FLEXIBILITEIT

AFMETINGEN

U kunt zelf beslissen welke van de drie ruimtes u wilt huren,

Oosthal 1500 m2: 57,9 m x 26,2 m,

zodat u de perfecte sfeer/setting voor uw evenement

het hoogste punt ligt op 4,97 m

kunt creëren. Wanneer zelfs de 3500 m niet toereikend

Westhal 1500 m2: 57,9 m x 26,8 m

is, bestaat er de mogelijkheid om andere ruimtes van

het hoogste punt ligt op 5,10 m

het WFC bij uw evenement te betrekken.

Midden hal 500 m2: 45 m x 14,2 m

2

het hoogste punt ligt op 5,10 m
EXTRA’S

Op aanvraag verstuurt het WFC een plattegrond met

De locatie wordt leeg opgeleverd en wij kunnen het

de hoogteverdelingen en een schaaltekening voor de

volgende voor u faciliteren; licht, geluid, catwalk, podia,

indeling van uw event.

beursstands, decoratie, beveiliging, schoonmaak,
catering, project-management en wireless internet.

LADEN EN LOSSEN
Personen auto’s en busjes kunnen via het parkeerdek

BEREIKBAARHEID

van de WFC garage de beurshal inrijden. Vrachtauto’s

Het WFC is zeer gunstig gelegen aan de ring van

kunnen laden en lossen via de achterzijde van het WFC

Amsterdam (A10) en daarom perfect bereikbaar met

en via de lift naar de beurshal. Voor vragen en/of meer

de auto. Het beschikt over een eigen parkeergarage

informatie betreffende het laden en lossen kunt u

met bijna 900 plaatsen. De verbindingen met het

uiteraard contact opnemen met het management van

centrum van Amsterdam zijn uitstekend: Het NS-station

het WFC.

Lelylaan ligt op 400 meter afstand. De Metrostations
Heemstedestraat en Lelylaan van ringlijn 50 liggen
op 5 minuten loopafstand. De haltes van tramlijnen
1, 2 en 17 zijn op enkele minuten loopafstand en de
luchthaven Schiphol is, zowel per trein als per auto,
in 15 minuten bereikbaar.

plattegrond

Oosthal
57,9 X 26,2 M

Toilet

Middenhal
45 X 14,2 M

Entree

TOILET

Westhal
57,9 X 26,8 M
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