
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
 
Nekkerhal werkt met de Nekkerbox aan de toekomst!  
 
Op vrijdag 29 april werd een 
persconferentie georganiseerd door 
Artexis Easyfairs Benelux. Het was de 
ceo van dit bedrijf, Dirk Van Roy, die een 
korte toelichting gaf bij deze Nekkerbox. 
Ook de schepen Koen Anciaux en 
Stefaan Deleus waren present voor de 
officiële opening van de Nekkerbox. 
 
De voorbije maanden is er in de 
Nekkerhal hard gewerkt. Alle 
veranderingen en optimalisaties aan deze 
locatie gebeuren in het kader van de positionering van de Nekkerhal als multi- format 
eventlocatie. Zo is de herinrichting van beide inkomzones en alle sanitaire blokken maar 
het begin van vele nieuwigheden.  
Artexis Easyfairs zet meer en meer in op evenementen, conventies en conferenties, al 
dan niet gelinkt aan beurzen, om de bezoekersbeleving te verhogen. De huidige 
infrastructuur leent zich perfect voor kleine & grote evenementen. Met de Nekkerbox 
voegen ze daar een nieuwe multifunctionele ruimte aan toe.  
 
De Nekkerbox is een 
budgetvriendelijke en instapklare 
box, voorzien van de 
noodzakelijke basisstructuur. Het 
biedt de organisator voldoende 
creatieve vrijheid en is standaard 
uitgerust met bewegend 
sfeerlicht, moduleerbare 
wanden, basis podiumlicht en 
basis geluidset. De indeling van 
de Nekkerbox bestaat standaard 
uit een inkom, vestiaire, 
ontvangst & receptie box, event 
box met podium & 
projectiescherm en uiteraard plaats voor de cateraar. De Nekkerbox heeft een totale 
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oppervlakte van 2.312 m² en biedt een capaciteit van minimum 150 en maximum 1.200 
personen. 
De centrale ligging van de Nekkerhal, en dus ook de Nekkerbox, maakt van deze 
locatie de meest toegankelijke in België. Eenvoudig te bereiken met de auto en met het 
openbaar vervoer. Het station is vlakbij. De parking voor de deur biedt plaats aan 2.500 
wagens. Bovendien is het historische en culturele centrum van de Stad Mechelen kort 
bij.  
Ontdek meer over de mogelijkheden van de Nekkerbox en surf naar 
www.nekkerhalbrusselsnorth.com .  
  
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ nodigt Artexis Easyfairs professionals en 
particulieren uit om ‘een beeld te krijgen van hun toekomst’ op niet te missen 
evenementen die anticiperen op hun behoeften en ideale oplossingen voorstellen. 
 
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel 125 evenementen in 18 landen 
(Algerije, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden en Zwitserland). 
In de Benelux horen hier evenementen bij zoals: Antica, Antwerp Convention, Art 
Brussels, Autonomies, Bakkersvak, Batireno, Bis, Belgian Boat Show, Bois & Habitat, 
Bouw & Reno, Builty, Countryside, Dentex, Dutch Comic Con, Empack, Energie & 
Habitat, Eurantica, FACTS, Green Expo, Health&Care, Horeca Expo, Hout & Habitat, 
Maintenance, Packaging Innovations, Pumps & Valves, Realty, Saveurs & Métiers, 
Secura, Soins & Santé, Solids, Transport & Logistics, Welding week … 
 
Via Artexis beheert de Groep acht evenementenlocaties in de Benelux en Zweden. In 
de Benelux gaat het onder andere om de volgende locaties: Flanders Expo, Antwerp 
Expo, Namur Expo, Palais des Congrès (Namen), Nekkerhal – Brussels North 
(Mechelen) en MICX – Mons International Congress Experience. 
Artexis Easyfairs streeft ernaar om de meest dynamische, flexibele en doeltreffende 
speler te zijn in de sector. Om dit doel te bereiken stelt het bedrijf geëngageerde 
werknemers tewerk, zet het de beste marketing- en technologietools in en creëert het 
sterke merken. In het boekjaar 2015-2016 telt de groep meer dan 435 medewerkers en 
verwacht het een omzet van meer dan € 115 miljoen te genereren. ‘Visit the future’ met 
Artexis Easyfairs. 
 
INFO: www.artexis.com 
 
PERSCONTACT: Sylvie.Clauwaert@artexis.com 
 
FOTO: Ceo Dirk Van  Roy 
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