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Businessmeetings en events
Omniversum is verreweg het grootste filmtheater van de Benelux en uniek in Europa. Onder een enorme koepel
van 840 m2, meer dan twaalf keer een gemiddeld bioscoopscherm, worden jaarlijks ongeveer 300.000 bezoekers
ontvangen. Daarnaast is Omniversum te huur voor bijzondere evenementen. Het koepelscherm biedt de kans
om uw boodschap op een spectaculaire manier uit te dragen. Of het nu gaat om een lezing, bedrijfspresentatie of
workshop: iedere presentatie krijgt een extra dimensie op het enorme doek!
Een greep uit de partijen die hier hun evenement groots hebben gepresenteerd:
Jan Doets reizen, Brand USA, De Plastic Soup Surfer, Philips en André Kuipers.

Een onvergetelijke presentatie
De kracht van Omniversum als locatie voor businessmeetings zit in het enorme
scherm en de ongekende projectiemogelijkheden die dit biedt. In geen enkele
accommodatie geeft u méér impact aan uw communicatieboodschap. Onze
‘standaard’ beamerprojectie beslaat een oppervlakte van maar liefst 140 m2!
Behalve het beeld is ook het geluid in Omniversum ronduit spectaculair.

Facaliteiten

Details koepelscherm

Details licht en geluid

• Het scherm heeft een oppervlakte van

• In de projector zit een lamp van 15.000 watt.

840 m² en is opgebouwd uit aluminium laten.

Filmzaal
Aantal personen: 290 | oppervlakte in m : 415 | hoogte in meters: 12
2

De filmzaal biedt u de gelegenheid om uw gasten toe te spreken, al dan niet in
combinatie met een beamerpresentatie tot maximaal 129m². Dat is 16 meter
breed en 9 meter hoog. Uw boodschap wordt versterkt met de vertoning van

• In deze platen zitten 60 miljoen gaatjes 		
waar het geluid en frisse lucht doorheen gaan.
• Elk Omnimax-filmbeeldje is 70 mm groot in
tegenstelling tot een normaal frame van 35 mm.

• De lamp is watergekoeld om oververhitting
te voorkomen.
• Het geluid komt uit 36 luidsprekers via 6
kanalen.
• Het vermogen van het geluid is 8.000 watt.

een van onze Omnimax films uit onze filmbibliotheek: u kiest zelf welke. De

• De beelden worden 500 keer vergroot.

meeste films hebben in meer of mindere mate een duurzaamheidboodschap

• 1 IMAX- film van 45 minuten is bijna 4,5 		

koepel. Deze zorgen voor de extra lage 		

kilometer lang en weegt ongeveer 100 kg.

tonen die niet alleen hoorbaar, maar ook 		

in combinatie met onderliggende motieven als ‘team building’, ‘inspireren’

• Er staan ook nog 6 subwoofers achter de 		

voelbaar zijn!

en ‘samen mogelijk maken’. Een filmvertoning biedt een fascinerende kijk- en
luisterervaring: grootbeeld film met voelbare tonen.

Foyer
Aantal personen: 290 | oppervlakte in m2: 400 | hoogte in meters: 3
Voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst in de zaal kunt u in de foyer
van Omniversum terecht voor bijvoorbeeld een borrel of een kop koffie. De
foyer beschikt over een terras met tafels en zitplaatsen. Daarnaast kan de foyer
opgevuld worden met statafels. Via narrowcasting kan uw boodschap ook in de
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HIGHLIGHTS
highlights
1. Koepelscherm is 			
uniek in de Benelux

2. Boodschap wordt op 			
krachtige manier
voelbaar gemaakt

3. Locatie is altijd

exclusief voor u

4.4. inclusief presentatie-

middelen en technische 			
ondersteuning

foyer op diverse manieren zichtbaar worden gemaakt. Verlichting, muziek en
verdere aankleding kan naar wens afgestemd worden.

Cateringsuggesties
Omniversum stimuleert het organiseren van duurzame evenementen en biedt
daarom een verantwoord catering assortiment aan. Er wordt zo veel mogelijk
gewerkt met verse producten die op een verantwoorde manier zijn verkregen.
Graag informeren wij u over de uitgebreide cateringmogelijkheden.

Parkeren, wifi en toegankelijkheid voor invaliden
Omniversum beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen, als deze vol zijn
kunt u tegen gereduceerd tarief parkeren op het terrein van het nabijgelegen
World Forum of The Hague Marriott Hotel. In Omniversum kunt u gratis gebruik
maken van het Wifi netwerk. De zaal en foyer zijn toegankelijk voor minder
validen. Indien er zich minder validen personen in uw gezelschap bevinden is

5.

Nabij diverse grote eventen congreslocaties

het verstandig dit vooraf aan te geven.

Presentatiemiddelen
De benodigde middelen zoals een laserbeamer, spotlights, spreektafel en twee
microfoons zijn bij de verhuur van de locatie inbegrepen. Uiteraard kunt u deze
uitbreiden: the sky is the limit. Zo is de zaal bijvoorbeeld zeer geschikt voor het
aansluiten van meerdere geluidsbronnen en beamers. Samen met onze technische
experts adviseren we u graag om uw presentatie zo goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen.

Bedrijfs- en groepsuitjes

Besloten filmvoorstelling

Tarieven uitkoop theater en foyer

Wilt u een besloten filmvoorstelling met uw eigen gezelschap? Tijdens openingstijden is exclusieve verhuur op basis van

Omniversum is een publieksattractie die ook open staat voor de zakelijke markt. Voor het accom-

uitkoop mogelijk. Voor uitkoop van een voorstelling geldt een tarief van € 8,50 (excl. btw) per stoel, uitgaande van 300

moderen van evenementen moeten reguliere filmvoorstellingen geannuleerd worden. In overleg

zitplaatsen. Voor een besloten filmvoorstelling na reguliere openingstijden is een scherper tarief mogelijk, dit is afhankelijk

met u kijken wij naar de mogelijkheden. Bij verhuur buiten de reguliere openingstijden gelden

van de dag van de week en het gewenste tijdstip.

andere tarieven. Wij maken graag een offerte op maat.

Bij een besloten filmvoorstelling kiest u zelf uw film en is het mogelijk om uw gasten kort welkom te heten in de theaterzaal.
U kunt hierbij kosteloos gebruik maken van onze presentatieapparatuur en ondersteuning van onze technische dienst.

Uitkoop zaal en foyer

Deze tarieven zijn inclusief:

U heeft de theaterzaal en

• Personeelskosten voor horeca, algehele coördinatie en

IMAX film

de foyer exclusief voor uw

Laat uw gasten een film zien die uw boodschap ondersteunt. U kiest zelf uit onze uitgebreide filmbibliotheek met films die

gezelschap ter beschikking.

• Gebruik flatscreens in de foyer.

bijna allemaal een duurzaamheidboodschap hebben. Daarnaast geven ze onderliggende thema’s mee als ‘team building’,

De richtlijn voor de huurprijs

• Gebruik van de in huis aanwezige apparatuur: laserbeamer

‘inspireren’ en ‘samen mogelijk maken’. De films duren een uur en passen daarmee goed in uw bijeenkomst.

voor deze uitkoop bedraagt

voor projecties in de theaterzaal (tot maximaal 16 x 9m), 		

€ 850,-* per uur, bij afname

draadloze handheld microfoon, reversmicrofoon en 		

De filmtitels in de bibliotheek wisselen regelmatig, we adviseren daarom uw wensen voor de film vooraf met ons te

van minimaal 3 uur. Afhanke-

bespreken.

lijk van de gekozen datum en

technische assistentie.

een katheder.
• Gebruik Wifi netwerk.

tijd kan deze prijs variëren.
Dit tarief is exclusief eventuele

* Genoemde tarieven zijn exclusief BTW

grootbeeld filmvertoning.
Wilt u uitgebreide informatie
ontvangen van de filminhoud?
Vraag dan de filmbibliotheek
op via zakelijk@omniversum.nl

Cadeaubonnen
Wilt u geen besloten voorstelling maar uw medewerkers wel
verrassen met een film in Omniversum? Geef dan een film of
arrangement cadeau. Of geef kaartjes als premium voor uw
(nieuwe) klanten. Omniversum hanteert speciale tarieven voor
organisaties die grotere hoeveelheden toegangskaarten afne			

men als relatiegeschenk of als premium.

			

Cadeaubonnen zijn geldig tot een

				

jaar na de uitgiftedatum.

Filmvertoning

Voorbeeldcase

De kosten voor het vertonen

Een organisatie op het gebied van dierenwelzijn heeft

van een IMAX film bedragen

Omniversum op dierendag afgehuurd om de vele vrij-

tussen de € 450,-* en € 550,-*

willigers en sponsoren te bedanken voor hun inzet en

per voorstelling, afhankelijk
van de gekozen film.

support. Het werd een gezellige avond, bestaande uit
een borrel en de IMAX film Born to be Wild, waarin het
inspirerende verhaal wordt verteld over opvangcentra
voor orang oetans op Borneo en olifanten in Kenia.

Adres en contact
Route en parkeren
Wanneer u Den Haag binnenrijdt, volgt u de borden
Kijkduin en Omniversum.

Adres
President Kennedylaan 5
Den Haag

Het openbare terrein voor de ingang telt een beperkt
aantal parkeerplaatsen en geldt betaald parkeren. Als
deze vol zijn verwijzen we u graag naar een van de
volgende parkeergelegenheden:
• Straten rondom Omniversum. In de straten rondom
Omniversum is het parkeren betaald.
• Parkeergarages bij The Hague Marriott Hotel
of World Forum
Voor groepen die Omniversum bezoeken is het
mogelijk om voor een gereduceerd tarief gebruik te
maken van deze parkeergarages. Vraag bij interesse
naar de mogelijkheden.

Omniversum bevindt zich in het Haagsche Statenkwartier
en is zowel met eigen als openbaar vervoer makkelijk te
bereiken.

Vragen?
Wij denken graag met u mee over de organisatie van
een onvergetelijk event. Voor uitgebreidere informatie,
specifieke vragen en een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons team via zakelijk@omniversum.nl
of 070 - 307 34 56.

