EVENT LOC ATI E
TIO3 - Event Location - Business Center - Fab(ric)Lab
Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse - +32 55 21 80 07 - events@tio3.be - www.tio3. be

De Foyer is de inkomhal van het gebouw maar ook het visitekaartje van TIO3. Een indrukwekkend ruimte van
200 m² die bezoekers meteen een ‘wauw’ gevoel geeft. Door de aanwezigheid van een bar en vestiaire leent
de Foyer zich ook perfect als ontvangst of receptieruimte.

Het gelijkvloers omvat een ruime vestiaire, een gezellige foyer met bar en een prachtig uitgeruste aula voor
120 personen. De aula is voorzien van een afzonderlijke regiekamer voor het bedienen van de aanwezige
audiovisuele apparatuur. Elke zitplaats is uitgerust met lederen zetel en een uitklapbaar tafeltje waar u een
perfect zicht hebt op het spreekgestoelte en het scherm. De aula beschikt ook over state-of-the-art videoconferencing apparatuur.

TIO3 bezit twee Panoramazalen. Deze zalen zijn gelegen op de bovenste verdieping en zorgen voor een uniek
uitzicht op de stad Ronse en de Vlaamse Ardennen. De open ruimtes van elk 440 m² zijn ideaal voor bedrijfsfeesten,
diners, beurzen, productvoorstellingen, personeelsfeesten... Ze zijn neutraal ingericht met een industriële look en
worden naar uw smaak en voorkeur ingericht.

De gezellige ruimte van Bistro kan ‘s avonds of overdag worden ingericht voor al uw evenementen: presentaties, workshops, diners, recepties, walking dinners,... De ruimte van 211 m² wordt steeds aangepast in functie
van uw evenement. De Bistro grenst via een open trap aan het gelijkvloers, dit is dus de perfecte ruimte om te
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combineren met een plenair gedeelte in de Aula. Bij mooi weer kunnen de grote schuiframen open en kan de
receptie of walking dinner ook overlopen in de tuin.

Atelier 1 is een vergaderzaal en tegelijk een polyvalente auditorium met een capaciteit van 2 tot 250 personen
in theater opstelling. De vergaderzaal van 216m² heeft aangepaste apparatuur van topkwaliteit en heeft een
aparte vestiaire ter beschikking. Wij denkengraag met u mee over de perfecte opstelling van uw vergadering
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of presentatie. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid tot diverse formules van kleine of uitgebreide catering.

Alle Ateliers zijn uitgerust met aangepaste apparatuur van topkwaliteit en hebben elk een overvloed aan daglicht.
Wij denken graag met u mee over de perfecte opstelling van uw vergadering of presentatie. Daarnaast heeft u
ook de mogelijkheid tot diverse formules van kleine of uitgebreide catering. De Ateliers met een capaciteit tot 20
personen beschikken tevens over een Lcd-scherm.

