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WINTERGLOW
Vanuit onze Volkswagen T1, welke op jouw bedrijf personaliseerd kan worden,
serveren wij bij aankomst warme choco en glühwein. Een knisperend kampvuur,
een winterbbq met geroosterde pompoen én de aanblik van een uitgelicht pand
maakt het geheel een plaatje. Alle elementen voor een fijne jaarafsluiting! Jullie
eigen ijsbaan, een speciaalbierproeverij of teambuilding games. Wij denken
graag mee. Door uitdagingen aan te gaan middels spelelementen, verzamel je
alle ingrediënten voor je kerstpakket.
Een blijvende herinnering? Denk eens aan onze polaroidmeisjes of hilarische
photobooth. Bij jullie eigen bedrijf of een van onze locaties; alles is mogelijk!
Maak gebruik van ons eigen
uitnodigingssysteem Cclick

WINTERSE RELATIEDAGEN
Een DJ, live band of
internationale kerstact?

Photobooth met Green
screen? Een blijvende
herinnering!

“We zijn super blij met Event Creators, intensief meedenken voor het opzetten van een
event op maat. Groot compliment voor jullie
personeel, dat tref je bij geen enkel ander
eventbureau. Vriendelijk,
behulpzaam en meedenkend.”
- Berrie Boer, Inter-Tenchno

Van standaard arrangement
tot uitgebreid aanbod met
Gluhwein-KeverCabrio

DIY - Kerstdiner

DIY-KERSTDINER | ”Hoe heurt het eigenlijk?”

Een winters diner opgediend krijgen? Of alles leren over ingrediënten, wijnspijs combinaties en passende smaakbelevingen? Onze culinaire entertainers
Bart, Arjan en Niels vertellen je er alles over. Samen roosteren en grillen op de
winterbbq, een kookworkshop met toegankelijke ingrediënten en winterse
groenten. Met als toetje een overheerlijke choco-traktatie tijdens de workshop
ChocoRoyale. En een snelcursus kersttafel dekken; ‘hoe heurt het eigenlijk?’
Na afloop krijgen jullie de recepten mee naar huis zodat ook jij indruk kunt
maken tijdens kerst bij vrienden en familie. Geen kerststress meer voor jou!

Welk wijntje past nu bij welke
maaltijd? Leer het van onze
culinaire entertainers!

KERSTDINER
Tafeletiquette.
“Hoe heurt het eigenlijk?”

Proef de beste herfst- en
winterbieren. Intense smaken,
laat je verrassen!

Wij zorgen voor passend
vervoer. Jullie hoeven je
nergens druk om te maken!

“De samenwerking was prettig, duidelijk en
snel. Het zag er super uit, erg gezellig en
precies zoals het voor ons goed was. De
kerstsfeer was voelbaar. Zeer geslaagd!”
- Zenna Laser Solutions

HET FOUTE KERSTBAL
Een goed foute voorbereiding is het halve werk! Zin in een fouter dan fout
kerstbal om de feestdagen in te luiden? Wij zijn jouw partner in crime! Beleef
samen met je collega’s de meest legendarische avond van het jaar! Trek die
oerlelijke kersttrui van de bovenste plank want één ding is zeker; jullie gaan
shinen vanavond! Uiteraard zorgen onze culinaire entertainers voor een ‘plate of
Christmas joy’! Grote gieters bier, de foutste Top2000 melodieën en gekkigheid
gegarandeerd!
PS. Dresscode verplicht!

Verkleden is een pré, en het mag
best een beetje over de top!

Winterse cocktails? Leer er
deze avond alles over!

Test je muziekkennis met de
top 2000-quiz

Kerstpakketten kunnen
worden uitgedeeld door onze
Crazy Santa!

PERSONEELSFEEST
Het event van Stella Fietsen was een lust
voor het oog. Een waanzinnige après ski
village, spierwitte sneeuw en kleurrijke
ski-gondels. De medewerkers werden op
een verrassende wijze bij elkaar gebracht
om het jaar grandioos af te sluiten. Een
event waar alles goed voelde.
“Zat zeer goed in elkaar! Mooi
afwisselend en voor ieder wat wils!
- Stella fietsen

(n)ICE FEST
Binnenkomst over een rode loper en de vuurkorven en fakkels branden.
Gasten krijgen een warm welkom met chocomel of glühwein. Ze krijgen
een shoppingbag met kerstvouchers waarmee ze de kerstmarkt kunnen
bewandelen. Lekker slenteren langs de kraampjes waar leuke producten
uitgezocht kunnen worden. Om het nog specialer te maken kunnen je gasten
gebruik maken van de ijsbaan waar zij hun schaatskunsten kunnen vertonen.
Een event waar iedereen vrolijk van wordt!

Samen met collega’s je eigen
kerstpakket samenstellen
Genieten van heerlijke winterse
gerechten als Hollandse stampotten
en soepen
Naast je schaatskunsten mogen
je curlingskills ook uit de kast
worden getrokken!
Samen struinen over een mooie
kerstmarkt op zoek naar de
leukste spulletjes

IJSBAAN TWENTE
In een exclusieve samenwerking met
Ijsbaan Twente verzorgen wij een
gezellige setting, waarbij je op een andere
manier je medewerkers kunt bedanken
voor het afgelopen jaar.

Ook deze winter; verder dan de verwachting...

Meer over onze winterconcepten?
Neem contact met ons op voor een aanbod op maat, prijzen en meer informatie.

www.event-creators.nl
085-1053333

