
True Blue
& Mighty
Mo

MEETINGS
In dit magazine stellen we je graag voor aan onze 
multifunctionle ruimtes waar je coronaproof kunt 
vergaderen, brainstormen, of elkaar kan ontmoeten 
voor een meeting, training op presentatie. 
Wij hopen jullie met een hernieuwde gastvrijheid te 
mogen ontvangen!

Welkom bij 
Never Ever 
Blue
WHAT WE DO
Wij bouwen aan een onvergetelijk moment, iets wat de boodschap krachtig overbrengt en een opmaat is voor 
het volgende: business events, inspiratietours, inspiratiereizen, creatief advies en vergaderlocaties.

VERGADEREN, BRAINSTORMEN, NIEUWE PLANNEN MAKEN OF IETS VIEREN?
Maak kennis met True Blue en Mighty Mo. Twee lofts op Strijp-S waar je nieuwe energie en ideeën opdoet. 
Een break nodig? Neem plaats aan de bar, strijk neer op de bank, speel samen een spelletje bingo in de Lobby 
of ontdek Strijp tijdens onze inspiratietours.

Gelegen op de vierde verdieping van het Klokgebouw, bieden beide lofts een adembenemend uitzicht op 
Strijp-S. Door het industriële uiterlijk, grote ramen en hoge plafonds zijn True Blue en Mighty Mo plekken 
waar je thuis komt. Van styling tot een persoonlijk menu, wij verrassen jullie graag met een voorstel op maat.

CORONAPROOF
Na de overkill aan online vergaderen en brainstormen hebben jij en jouw team wellicht behoefte om elkaar 
weer fysiek te ontmoeten. De anderhalvemetersamenleving is wennen, maar wel de realiteit van nu.
Wij zorgen voor alles wat nodig is om jou en jouw gasten op een veilige en gastvrije manier te ontvangen. Op 
een creatieve manier hebben wij onze huidige foto’s aangepast naar een coronaproof beeld. 

INSPIRERENDE WORKSHOP, SESSIES OF TRAINERS
Ben jij benieuwd hoe je jouw dag naar een hoger level kan tillen? Wij adviseren je graag met onze tips. 

BOEK NU TRUE BLUE, MIGHTY MO OF KIES VOOR DE COMBI DEAL!
Nieuwsgierig? Stuur al je vragen naar info@nevereverblue.nl of bel +31 (0) 40 780 51 41. Liever langskomen om 
de ruimtes in het echt te bewonderen? Dat mag ook! 

* Dit magazine is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

ELKAAR ONTMOETEN IN DE 1,5 METER SAMENLEVING.



MIGTHY MO
20 PERSONEN

#CORONAPROOF

TRUE BLUE
4 PERSONEN

#CORONAPROOF

PRIJZEN
Voor een hele dag! 

True Blue € 475,- (met gebruik van de lobby).
Mighty Mo € 725,- (met gebruik van de lobby).
Combi Deal True Blue, Mighty Mo & Lobby € 1.095,-

INCLUDED SERVICE & TOOLS
Persoonlijk ontvangst, WIFI, flatscreen, beamer, flipover, whiteboard wall, 
muziekinstallatie, post-its, gekleurde stiften, pennen en notitieblokjes.

FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL
Carré, theater, cabaret, school, kring, U-vorm of een inspirerende mix? 
Zowel True Blue, Mighty Mo als de Lobby veranderen precies zoals je wilt. 

WE LOVE TO SURPRISE YOU!
Hoe ziet jullie vergadering of event eruit? Wij denken graag mee en zetten jouw team 
en relaties door middel van de juiste inspiratie in beweging. Dit doen we niet alleen, 
maar samen met andere creatieve en ondernemende bewoners van Eindhoven en 
Strijp. Nieuwsgierig? Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Tip: Boek een inspiratietour als break of subsessie. Op basis van thema’s die 
relevant zijn gaan wij voor jou aan de slag.



EXTRA SERVICES
Met liefde en aandacht werken wij met culinaire helden die we dicht bij huis vinden. Of het nu gaat om een 
ontbijt boordevol energie, een inspirerende lunch, persoonlijk diner of een bruisende borrel. Behoefte om er 
even ‘uit’ te zijn? Wij stellen jullie graag voor aan bijzondere horecalocaties op Strijp. 

FOOD & DRINKS
Per persoon per dagdeel € 14,50

Onbeperkt koffie en thee 
Zoete verrassing 
Verfrissend water met smaakje  
Snacks: zoet, zout en gezond  
Gekoelde frisdrankenFEEL 

WELCOME
IN OUR 
LOBBY

ONTBIJT, LUNCH, BREAK, DINER
OF BORREL

Ontbijt vanaf € 10,- per persoon
Lunch vanaf € 22,- per persoon
Diner vanaf € 55,- per persoon 
Break vanaf € 5 ,- per persoon
Borrel vanaf € 15,- per persoon

PARKEREN
Uitrijkaart € 9,- per stuk

NIEUWSGIERIG
Stuur al je vragen naar info@nevereverblue.nl of bel 
+31 (0) 40 780 51 41. Liever langskomen om de ruimtes 
in het echt te bewonderen? Dat mag ook!

Never Ever Blue 
Klokgebouw 240
5617 AC Eindhoven



M O G E L I J K E  O P S T E L L I N G E N
Theater
Cabaret
U-vorm
Kring
Carré
Staand
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Ready 
to meet? 

NIEUWSGIERIG
Stuur al je vragen naar info@nevereverblue.nl of bel 
+31 (0) 40 780 51 41. Liever langskomen om de ruimtes 
in het echt te bewonderen? Dat mag ook!
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