
Arrangementen 
en faciliteiten

sportslounge1988.com



Top(sport) niveau in een inspirerende omgeving waarbij het uitzicht op het veld 
net dat tikkeltje extra beleving met zich mee brengt. Een ‘warme’ ruimte met 
een informele uitstraling waar de gemoedelijkheid en sportbeleving vanaf spat, 
in de setting van het imposante stadion.

SportsLounge 1988 is uniek… centraal in Eindhoven met voldoende 
parkeergelegenheid, de juiste faciliteiten én een eigen ingang, garderode, 
toiletvoorzieningen, een royale bar, een sfeervol buitenterras én bovenal een 
prachtview op het veld!

SportsLounge1988 - gelegen op de 3e etage van de zuidvleugel van het Philips 
Stadion -  is een unieke eventruimte op een absolute toplocatie met volop 
mogelijkheden. Ook buiten de wedstrijddagen om is de ‘SportsLounge 1988’ 
beschikbaar om het nuttige met het aangename te combineren.

SportsLounge1988 
De nieuwe thuisbasis 

SportsLounge 1988 is DE perfecte uitvalsbasis voor bijvoorbeeld: 
vergaderingen | presentaties | seminars |  trainingslocatie | 

(bedrijfs)feesten | recepties | aangeklede borrel etc.



Ook buiten de wedstrijddagen 
om is de ‘SportsLounge 1988’ 

beschikbaar om het 
nuttige met het aangename 

te combineren.
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Maatwerk
•   Een intiem feest | bijeenkomst voor een kleiner gezelschap of juist een 

complete dag / avond voor een grote groep?
•  Combinatie met een uitgebreid ontbijt | lunch en/of een culinair diner?
•  Volledig verzorgde catering in samenwerking met huiscateraar Hutten.
•  Aanvullende entertainment (DJ of juist live muziek)?
•  Gebruik stadion LED-boarding?
•  Een aansluitende stadiontour?
•  Andere specifieke wensen? Laat het ons weten en wij regelen het voor u!

Flexibel
De maximum capaciteit van SportsLounge 1988 is 220 personen maar het 
is tevens mogelijk om diverse ruimtes met elkaar te combineren en/of om 
een opstelling naar keuze te maken zodat we meer dan voldoende flexibiliteit 
kunnen bieden voor bijeenkomsten | feesten van 5 tot meer dan 500 personen!

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden verder te bespreken:

Frederiklaan 10A (ingang 12)
5616 NH Eindhoven           
www.sportslounge1988.com | info@sportslounge1988.com   
Tel: 06 - 53 22 26 95 


