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Van Goeden Huize organiseert Winterfair
Voor veel bedrijven is het kerstpakket een jaarlijks terugkerend ritueel !
Onderzoek heeft uitgewezen dat het traditionele kerstpakket uit de tijd is !!
Bovendien kost het u tijd en moeite om een origineel pakket samen te stellen.
Is het niet veel leuker om uw personeelsleden een gezellige avond te bieden in de vorm van een Winterfair. Een
sfeeravond op uw bedrijf (locatie ook mogelijk) van bijvoorbeeld 19.00 tot 21.30 uur, waarbij men volop ideeën kan
opdoen voor de komende kerstperiode en natuurlijk iets naar eigen keuze kan aanschaffen.
U bepaalt een bedrag dat uw medewerkers mogen besteden.
Alle medewerkers ontvangen op de avond zelf een waardecheque die zij kunnen verzilveren.
Bij besteding boven het geschonken bedrag is bijbetaling mogelijk.
Op deze manier organiseert u een teambuilding, kerstborrel en een kerstpakket in één avond !!
Wij kunnen u de volgende mogelijkheden bieden :

Winterfair standaard

Van Goeden Huize biedt een ruim gesorteerd assortiment aan op gebied van wonen en interieur waarbij de mooiste
kerstartikelen centraal staan.
Voor ieder wat wils !
Kosten vanaf 20 personen : geen

Winterfair plus

Als onder Winterfair standaard met uitbreiding van een welkomstdrankje en een hapje.
Kosten € 5,-- per persoon

Winterfair de luxe

De sfeeravond wordt naast Van Goeden Huize uitgebreid met andere specialiteiten / deelnemers. U kunt daarbij een
keuze maken uit :
- Delicatessen, chocolaterie en wijnen
- Uiterlijke verzorging en sieraden
Kosten € 150,-- per extra specialiteit / deelnemer.
Uiteraard zijn extra mogelijkheden bespreekbaar, u kunt daarbij denken aan volledige catering, een workshop,
herinneringsfoto etc.
Hopelijk hebben wij u overtuigd met dit originele idee voor een 'eindejaarsgift'.
Besluit u toch tot het geven van een traditioneel kerstpakket dan verzorgen wij dat ook graag !!
Bijgaand een kleine impressie van onze wintercollectie.
Voor verdere informatie of toelichting kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Met vriendelijke groet,

Hélène Bien
Van Goeden Huize Alkmaar
info@vangoedenhuizealkmaar.nl
072-5120550 of 06-13237616

