Kerstpakkettenmarkt
De Veluvine Kerstpakkettenmarkt is een
uniek eventconcept waarbij de kerstborrel,
het eindejaarsfeest en het kerstpakket op een
verrassende wijze worden gecombineerd. In de
Rabozaal en Foyer van Veluvine creëren wij in de
week voorafgaand aan kerst een echte kerstmarkt
met winterse sferen en warme gezelligheid.
Terwijl iedereen geniet van winterse hapjes &
drankjes, kan men tussendoor zelf een kerstpakket
bij de kraampjes van lokale ondernemers bij elkaar
shoppen. Reuze gezellig en succes verzekerd!

Dit jaar in Nunspeet!
Je stapt de Foyer van Veluvine binnen en wordt
verrast door alle lichtjes, warme kerstsfeer en (live)
muziek. Met de speciaal gedrukte munten kunnen
de medewerkers in onze Rabozaal bij verschillende
kerstkraampjes van lokale ondernemers producten

Lokale ondernemers
Het assortiment op de kerstmarkt is zeer
gevarieerd. Er is een winkeltje met dranken en er
zijn delicatessen te verkrijgen bij slager, bakker
en de kaas- & notenspeciaalzaak. Daarnaast
kun je ook kiezen voor beautyproducten, spellen,
(woon)decoratie en andere leuke hebbedingetjes.
Natuurlijk zorgen we ook voor stoere en sportieve
(mannen)dingen.

Personeelsevenement
De kerstpakkettenmarkt wordt sfeervol aangekleed
en er is (live) muziek aanwezig. Uiteraard is het
bezoek aan de markt te combineren met een
borrelarrangement, een buffet, of een diner.

shoppen. Zo krijgt elke werknemer een kerstpakket
dat bij hem of haar past! De kosten voor dit
arrangement zijn slechts € 5,00 (excl. BTW) per
medewerker. Het gezin van de medewerker mag
gratis mee naar binnen en geniet mee.

Naast het stimuleren van lokaal ondernemerschap
is maatschappelijk ondernemen een pré. Er is een
goed doel aanwezig waar je aan kunt doneren en
er zijn ook specifieke cadeau’s die een goed doel
dienen. Kortom: op de Veluvine Kerstmarkt is voor
ieder wat wils!

Zo sluiten jullie het jaar fantastisch af! Benieuwd
naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met
de vermelde contactpersonen.

In het kort
Data

18, 19 en 20 december 2018

Tijden

Tijdsblokken worden in overleg ingedeeld.
Exclusieve tijdsblokken voor grotere
bedrijven, maar ook gezamenlijke
tijdsblokken voor kleinere organisaties of
instellingen.

Prijzen

Entree € 5,- excl btw p.p.

Dit is inclusief drankje en lekkernij bij ontvangst,
exclusief afname munten.

Aanmelden of meer informatie?
Contactpersonen:
Hannelore Leusink (concept/sales) / 0341 - 442002 / hleusink@veluvinenunspeet.nl
Kilian Kluinhaar (verkoopstands & horeca) / 0341 - 442000 / horeca@veluvinenunspeet.nl

