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Connect, Collaborate and Grow vormen samen de kernwaarden van Meeting Plaza 
Utrecht (MPU). Onze locatie midden op Hoog Catharijne staat in het teken van 
jouw ontmoeting. MPU heeft meer dan alleen meetingspaces om te vergaderen en 
workspaces om te werken: MPU biedt ontmoetingsplekken waarbij mensen kunnen 
groeien in kennis en kwaliteit. Wij faciliteren kennisdeling en willen mensen voeden 
met inspiratie. De decoratie, aankleding en kunst dragen bij aan ons doel. Waarom 
doen we de dingen zoals we ze doen, daar gaat het om.

“ Wij faciliteren kennisdeling  
en willen mensen voeden  
met inspiratie”

Connect
Registreer je op onze site en geef aan welke kennis, 
talenten en interesses je in huis hebt. Check op 
locatie in op now.seats2meet.com 
en word direct gematched aan relevante personen.

Collaborate
Ga naar ‘The Serendipity Machine’ om te kijken 
wie en welke kennis er momenteel op onze 
locatie aanwezig is. Vind je een interessant 
persoon? Stuur dan een contactverzoek.

Grow
Deel je kennis en ontdek gezamenlijke kansen. 
De Erasmus Universiteit Rotterdam valideerde 
‘The Serendipity Machine’ al in 2017. Gebruikers 
ervaren relevante ontmoetingen.

MeetingPlaza biedt veel meer dan 
alleen meetingspaces en workspaces. 
Wij stimuleren spontane relevante 
ontmoetingen (Serendipity) en creëren 
een waardenetwerk waar ook jij gebruik 
van kunt maken!

https://now.seats2meet.com/en


Het vernieuwde 
Meeting Plaza 
Utrecht 

LICHT & RUIMTE

Na bijna 20 jaar MPU is het tijd voor vernieuwing. 
Om een enorme upgrade te realiseren zijn wij 
volop gestart met de verbouwing van onze 
locatie. Aan het eind van 2018 beschikken wij 
over een totaal vernieuwd MPU. De nieuwe 
locatie krijgt met 17 meetingspaces, een 
centrale lounge, een (semi-open) keuken en 
een riante buitenruimte in de vorm van een 
daktuin een mooie lichte uitstraling. Ons team 
verhuist uiteraard mee. Hiermee ben je van de 
persoonlijke service en aandacht van het team 
van MPU, ook op de nieuwe locatie, verzekerd!

Met de nieuwe faciliteiten zoals luchthuishouding, 
nieuwe entree, voorzieningen in de ruimten 
en de nieuwe inrichting zijn we helemaal klaar 
voor de toekomst. Met onze (interieur)architect 
Studio Fabrick (bekend van B-Amsterdam, Social 
Impact Factory en bijv de kantoren van Blendle 
en Snappcar) zijn wij een nieuwe weg ingeslagen 
waardoor MPU een meer Nordic/Scandinavische 
stijl gaat krijgen. Veel natuurlijke materialen en 

kleuren zullen terugkomen, zoals hout, betonlook 
en frisse en vooral ook warme kleuren. 
Daarnaast word je verrast door bijzondere 
elementen, zoals glazen puien in de 
meetingspaces, afwisselende gietvloeren met 
zachte vloerbedekking, een (semi)open keuken 
met volop belevingselementen, sfeervolle 
huiselijke uitstraling en een dak-/stadstuin.



Naast een gezonde werkomgeving, is gezonde 
voeding erg belangrijk. Voeding verbindt: samen 
koffie drinken, lunchen en borrelen draagt bij 
aan het versterken van een gezamenlijke sfeer. 
Onze catering is heerlijk gevarieerd en met zorg 
bereid. De lekkerste salades, warme gerechten 
en verse soepen dragen bij aan een effectieve 
meeting en een goed gesprek.

Koffiebuffetten
Onze koffiebuffetten zijn onderdeel van ons
ontmoetingsconcept. We willen jou als gast
de vrijheid geven om zelf te kiezen wanneer
je in beweging komt gedurende de meeting
om tegelijkertijd een kwalitatief uitstekende
bonenkoffie te tappen of een heerlijke thee
te halen. De machines zijn van het bedrijf
Overwijk, één van onze meemakers. Overwijk
onderscheidt in haar duurzaamheidsbeleid
drie pijlers: Milieu, Product en Mens. Zij
streeft ernaar bewust om te gaan met
grondstoffen, de hoeveelheid afval te beperken 
en het productaanbod te verduurzamen. De 
herkomst van de boon en het verhaal achter de 
branderij staan centraal.

Food & Beverage beleving Meemakers
Wij werken samen met partijen die 
dezelfde filosofie hebben als wij. 
Samen zoeken naar een optimale talenten 
benutting,waardoor we elkaar versterken.

ETEN VERBINDT



Zaal Arctic

Zaal Bridges

Positive anything is 
better than negative 
nothing.
~ Elbert Hubbard

Yesterday is not ours to 
recover, but tomorrow 
is ours to win or lose.
~ Lyndon B. Johnson

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 13  5 - 16  5 - 16

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 13  5 - 14  5 - 14



Zaal Copenhagen

Zaal Design

STOELENKRING

 5 - 20

Smile, it’s free 
therapy. 
~ Douglas Horton

Make it simple. Make 
it memorable. Make it 
inviting to look at.
~ Leo Burnett

THEATER

 7 - 45

U-VORM STOELENKRING

 7 - 19  7 - 30

CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 21

U-VORM

 5 - 15

CABARET

 5 - 21
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Reserveren
Wij werken met fluctuerende 
prijzen. Kijk op onze website voor 
de beschikbaarheid en de actuele 
prijzen voor jouw wensen. Daar kun 
je direct jouw eigen reservering 
maken. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact met ons op. 
Op onze website is tevens onze 
routebeschrijving te vinden.

Meetingplaza Utrecht
Kantooringang Janssoenborch 
Hoog Catharijne
3511DX Utrecht
+31 (0) 302337010

@MeetingPlaza030

ENTREE

TERRAS

WebsiteRoute

https://twitter.com/meetingplaza030
https://www.facebook.com/MeetingPlaza030/
https://www.youtube.com/watch?v=VoT2T_w5v0U&feature=youtu.be
https://www.seats2meet.com/nl/locations/321/Meeting-Plaza-Utrecht

