
INCLUSIEF VOORZIENINGEN 
AUDITORIUM, FORUM, ELICIUM 1 & 2, AMTRIUM 1 & 2

RAI PERSONEEL 

Account Manager

Event Manager

EHBO medewerker

Safety Manager

CAD Office medewerker

Receptionist in de receptiebalie

Toneelmeester Alleen in het Auditorium 

DIENSTEN

Schoonmaak Een keer per dag de zaal en lounges reguliere vervuiling, exclusief standbouw

Vaste toiletlocatie Inclusief schoonmaak

Vaste garderobelocatie Garderoberekken, exclusief garderobepersoneel

EHBO post

RAI wifi

Infrastructuur IT

Infrastructuur elektriciteit

Uitzetten van stand posities op de vloer

Business Centre Locatie: Elicium Passage, Entree D -1

Baby Care Lounge en Prayer Room Locatie: Elicium Passage, Entree D -1

Een zetting van het wandenpakket Alleen in het Elicium 1 & 2 en Amtrium 1 & 2

Gebruik van het werkterras (incl. DB Schenker Alleen in het Elicium 1 & 2

assistentie bij de werkterras goederenlift)

MATERIALEN

Eén zaalzetting Met standaard tafels en stoelen

Katheder

Verduistering • Standaard in het Auditorium en het Forum 

• In Elicium 1 & 2 middels automatisch verduisteringsdoek 

• In Amtrium 1 & 2 alleen als de wanden gesloten zijn 

Zaalverlichting

Geluidsinstallaties Speakers (uitgezonderd Elicium)

Versterker in het Auditorium en Forum 

Aansluiting met bronnen op deze installatie alleen door aanvullend in te huren RAI- 

of preferred partner personeel
Technische cabine Alleen in het Auditorium en Forum

Gebruik hiervan uitsluitend door aanvullend in te huren RAI- of preferred partner 

personeel



Podium • Vast podium in Auditorium en Forum

• Optioneel in Elicium als 1 zaal (8 x 4 x 0,60 m), in Elicium 1 óf 2 (6 x 3 x 0,60 m)

• Optioneel in Amtrium als 1 zaal (6 x 3 x 0,60 m)

Klimaatcontrole Verwarming of koeling

Prullenbak

‘Mobiele’ RAI registratiebalie Inclusief registratiebalie bordjes

Flipover Inclusief whiteboard

Koordafscheiding Max. 50 m

Vast projectie scherm Alleen in het Auditorium, Forum, Amtrium als één zaal en Amtrium 1 & 2 

Projector Alleen in het Amtrium wanneer het in gebruik is als één zaal, Amtrium 1 en Amtrium 2 

RAI MEDIA PAKKET

Vermelding van uw evenement • Op de RAI agenda van www.rai.nl

• In de RAI Event E-newsletter

• Op de A-0 buitenbewegwijzeringborden op het RAI terrein

Alleen in het Auditorium Vermelding van uw evenement op de ‘LED wall’, buitenkant, boven ingang G

(Default RAI template met rode achtergrond & RAI logo, max. 30 karakters) 

Uw evenement tekst Default RAI template met rode achtergrond:

• Op monitoren die in de buurt van de zalen hangen

• Op een display bij de receptie op de begane grond, waar beschikbaar 

(één naamsvermelding van max 23 karakters per zaal, per dag)

• Op een display in de lounge op de verdiepingen, waar beschikbaar 

(één naamsvermelding van max 23 karakters per zaal, per dag)

Het RAI Accommodatielogo Voor al uw uitingen

ORGANISATIE PAKKET

Lavazza koffie en thee In de organisatiekamer
RAI wifi  In de organisatiekamer

Twee parkeerplaatsen Uitrijden middels registratie van kentekens of uitrijkaarten (twee per dag)

Één organisatiekamer met één sleutel van deze ruimte  Alleen in het Auditorium, Forum en Elicium 1 & 2 




