Over AEC
Historie & stijl komensamen
AEC respecteert zijn industriële verleden,
meer nog het speelt het uit, zonder aan
hedendaags comfort in te boeten. Het
authentieke complex, gelegen op het
Eilandje in Antwerpen, werd vroeger
gebruikt voor scheepsherstellingen.
Ondertussen werd het statige pand
omgebouwd tot een uniek en bruisend
Event & Business Center.

Industrieel verleden
Hedendaags comfort.

Ongekende mogelijkheden
Beleving op maat
3 afzonderlijke ruimtes, waarvan 2 uitgerust met een professioneel geluids- en
lichtinstallatie . Een sfeervolle openlucht patio. AEC heeft werkelijk alles om het u en
uw gasten naar hun zin te maken en een onvergetelijk evenement te creëren.
Meer informatie over onze zalen vindt u verder op onze site.

GROTE ZAAL
De authentieke elementen in deze zaal
zorgen voor een sfeervolle setting. Denk aan
hout, warme gloeden, klassevolle materialen,
kroonluchters, hoog plafond met een moderne
touch. Personeelsfeesten, plenaire meetings,
productvoorstellingen, zittend diner,.. de
industriële sfeer en de professionele lichtinstallatie
zorgt reeds voor een luxueus kader waardoor uw
budget niet wordt opgeslorpt door het inrichten
van de zaal. Met 2 bars op de gelijkvloer en 1 bar
op de mezzanine, die voor een extra dimensie
zorgt, is deze zaal dan ook professioneel uitgerust.

KLEINE ZAAL
Deze ruimte kan dienen als aparte zaal of als
verlenging van de grote zaal. De 3 dubbele
houten deuren zorgen voor een connectie met
de grote zaal indien gewenst. Voorzien van een
aparte bar en, desgewenst, afzonderlijk licht- en
geluidscircuit is dit een perfecte aanvulling voor
uw event met verschillende zones, in te delen
naar wens. De mezzanine in U-vorm kan creatief
ingevuld worden voor allerlei doeleinden.

LOBBY
Wanneer u het gebouw binnentreedt via een
sfeervolle authentieke gang, komt u via de
vestiaire in de ‘meet & greet’ ruimte van 75m2.
Hier kan u uw gasten verwelkomen en een
receptie houden. Net zoals in de grote en kleine
zaal vindt u ook hier een mezzanine. Via de lobby
kan u rechtstreeks naar de grote en ook de kleine
zaal.
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Plattegrond

KLEINE ZAAL

GROTE ZAAL

Ongekende mogelijkheden
BACKSTAGE
Daar uw gasten ten volle kunnen genieten weten wij als geen ander dat
achter de schermen hard wordt gewerkt en voorbereid. Onze backstage
is dan ook van alle faciliteiten voorzien om dit zo efficiënt en aangenaam
mogelijk te maken. Een toegang voor leveranciers via een aparte elektrische
poort zonder obstakels, een gang rond de hele locatie vanwaar de zaal van
verschillende punten kan benaderd worden, verschillende aansluitingen voor
A/V en vele meer. Tevens hebben we ook aan het comfort gedacht van de
organisators of artiesten: een kleedruimte met douches en aparte wc, gratis
WIFI, een make-up ruimte vlak voor het betreden van de zaal, enz.
U zal verbaasd staan over deze mogelijkheden.

SERVICES
Indien gewenst kunnen we uw event helemaal ondersteunen met
aanvullende diensten, al dan niet met onze partners. Denk aan op maat
uitgewerkte catering, optredens, decoratie, technische ondersteuning,..
kortom een full-service met 1 contactpersoon die uw event opvolgt naar uw
wens.

PATIO
Even een frisse neus halen? Dit kan op de gezellig ingerichte patio van
150m2. Maar ook uw (winter)barbecue, tasting of receptie komt hier perfect
tot zijn recht. Of wil u een foodtruck laten aanrukken? Uw gasten zullen
onder de indruk zijn van dit mooie kader. Gezelligheid troef!

Our team
AEC heeft een professioneel team van
experts met jarenlange ervaring in het
organiseren van events in verscheidene
sectoren, of u nu een bruiloft organiseert
of een seminar of een bedrijfsfeest.
Ons team staat steeds voor u klaar om
van uw event een onvergetelijke ervaring
te maken.

Referenties met naam
Onder meer KBC, Unicef, Triumph, Jaguar, The Oval Office, BASF, Total en Mercedes
Benz gaven ons hun vertrouwen. Maar ook ontelbare privé-feesten vonden al plaats in
AEC.

Buiten, binnen,
alles kan
Personeelsfeest of receptie

Ideaal voor lezingen
of opleidingen
Plenaire opstelling
De zalen van Antwerp Engineering
Company lenen zich uitstekend voor
lezingen, presentaties of opleiding.
Comfortabel volgen uw genodigden,
personeel of gasten de presentatie.
Alle audiovisuele materiaal kunnen
we voor u voorzien.

Je producten of
diensten in de kijker
Productvoorstellingen
Je product lanceren gaat perfect
in onze zalen. Ons ervaren team
denkt me je mee om van je
productvoorstelling een succes te
maken.

Een receptie, een baby borrel of een
prive-feest met of zonder walking
diner. Ruimte zat om je gasten te
verwennen. Ook zakelijk ontvang je
je klanten in stijl. In de zomer kan je
bovendien gebruikmaken van onze
zonovergoten binnenkoer.
Door de aanwezigheid van
ons professioneel licht- en
geluidssysteem bespaart u al snel
deze kosten en tijd. Plug & Play
waarbij uw budget kan uitgaan naar
de personalisatie van de locatie!

Klassevol dineren
Zittend diner
Een huwelijk met zittend diner of
een personeelsfeest waar je iedereen
comfortabel wil laten aanschuiven
en culinair wil laten genieten?
250 personen dineren comfortabel
in onze zaal. De dansvloer ligt er
bovendien om gebruikt te worden.
Alles kan aan de kant en alle
apparatuur is aanwezig.

FIND A
BEAUTIFUL
PLACE
TO GET LOST!

TER
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De zaal kan voor vele doeleinden
gebruikt worden.

WENST U EEN ONVERGETELIJKE
INDRUK TE MAKEN OP UW GASTEN?
Neem dan gerust even contact met ons op.
AEC
Indiëstraat 10 • 2000 Antwerpen
info@eventsfactory.be • 0478 28 27 83

