Kom digitaal samen. Juist nu.

onlineeventformat

kerstspecial
Hoi lieve iedereen dus ook JIJ, hier Patty Pitt.
Ook in dit rare jaar 2020 gaat het gewoon kerstmis zijn.
Die kunnen ze niet van ons afnemen.

Patty Pitt

Het fysiek bij elkaar een kerstborrel nuttigen mag niet
maar online kan dat wel.
Daarom wil ik een te gek gaaf idee met jullie delen!

Host-Gastvrouw-Quizmaster

DE ALTERNATIEVE KERSTBORREL ANNO 2020
DÉ ONLINE INTERACTIEVE, KERST SPECIAL.
Samen met Bureau voor Evenementen en KomedieKaat /
Patty Pitt hebben we een super gaaf concept uitgewerkt.
Zo zijn we met de kerst toch een beetje samen en kunnen
we pijlers als trots, waardering en saamhorigheid onder de
aandacht brengen en beleven. Met elkaar. Voor elkaar.
Ho, ho, ho.... ennn Go...
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samenmetkerst
Live vanuit de studio...

...rechtsreeks de woonkamer in!

Een kerst special vanuit één van onze studio’s,
zo rechtstreeks uw huiskamer in.

Pak de mogelijkheid om de directeur of
manager jullie team te woord te laten staan
live vanuit de studio.

Ontmoet collega’s online thuis op het scherm
en drink samen een drankje, eet een kaasje en
worstje, of knal een flesje champie open.
We gaan met zijn allen een interactieve quiz
spelen. Ik ben jullie host, jullie gastvrouw, jullie
Kerst Quizmaster!!
Laat die ballen maar glimmen laat die kurken
maar knallen.

Klik op play
Patty Pitt videoboodschap

Pijlers als trots, waardering en
saamhorighied benadrukken. Jazeker!
Toch het ‘samen-gevoel’ ervaren en alles
nog meer wat bij de kerstborrel hoort.
We maken er met zijn allen een te gekke
alternatieve kerstborrel van.

‘It’s Christmas...
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way...’
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kerststudio
Studio 1 - Mercury Rentals Oisterwijk
Basispakket
Huur studio inclusief alle techniek
Patty Pitt als host/presentatrice

REC

Mogelijkheid speech en/of
presentatie directeur/manager bedrijf
(eventueel in interview vorm met Patty Pitt).
Interactieve quiz
Content / branding in eigen stijl
Regisseur tijdens show
Prijs basispakket vanaf: € 3.750 excl. BTW.
Exclusief kosten catering.
Exclusief te winnen prijzen Quiz.
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kerststudio
Studio 2 - First Impression Tilburg
Basispakket
Huur studio inclusief alle techniek
Patty Pitt als host/presentatrice
Mogelijkheid speech en/of
presentatie directeur/manager bedrijf (eventueel in
interview vorm met Patty Pitt).

REC

Interactieve quiz
Content / branding in eigen stijl
Regisseur tijdens show
Prijs basispakket vanaf: € 5.950 excl. BTW.
Exclusief kosten catering.
Exclusief te winnen prijzen Quiz.
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kerstpakket
Cherles Street

Mevrouw
Pitt
New York NN
9977997
Mantingestraat 15
Office:KV
123Tilburg
123 123
5045
Fax: 123 123 123

E: office@yourbrand.com
Beste
Patty,
W: www.zippypixels.com

Kerst vieren we samen. Juist nu!
Graag nodigen we je daarom uit voor onze
online kerstspecial 2020.
Hierbij alvast een leuk pakket en we zien je
graag snel online via bijgevoegde link.
Groeten namens de directie

Data & Tijdsloten
Pakket naar keuze
Een leuk kerstpakket voor uw medewerkers
samenstellen? Jazeker.
Of wat denkt u van een leuk borrelpakket
voor tijdens de kerstspecial. Of een luxe
verwenpakket? Het kan allemaal.
Indien wenselijk stellen we een pakket naar
keuze voor u samen en laten het bezorgen bij uw
medewerkers en/of zakelijke relaties.
Inspireer, motiveer en waardeer!
‘Santa Claus is coming to town...
Ho, ho, ho merry Christmas!’

data&tijden

Van 11 december t/m 23 december 2020 staat ons team klaar om de kerstspecial voor uw bedrijf te
faciliteren. Geheel corona-proof. Per dag heeft u de keuze uit drie tijdsloten:
Tijdslot 1: 14.00 - 16.00 uur
Tijdslot 2: 16.30 - 18.30 uur
Tijdslot 3: 19.30 - 21.30 uur
Elk tijdslot heeft een pauze van circa 10 minuten.
Data & tijdsloten voor studio 2 - First Impression zijn op aanvraag en o.b.v. beschikbaarheid.
Diverse vormen van live entertainment kunnen worden toegevoegd aan uw kerstspecial.
Hierbij enkele suggesties om u alvast te inspireren:
- Goochelaar: interactief goochelen met deelnemers thuis
- Live painting (portrettekenaar/cartoonist) vanuit de studio
- Mosaic Wall: blijvende herinningen van deze bijzondere kerstborrel
- Zanger / artiest live vanuit uw eigen studio bij de mensen thuis
- Live cooking en sommelier: maak samen het lekkerste kerstmenu
- Inspirerende spreker / performer / bekend persoon live vanuit de studio bij de mensen thuis
Heeft u zelf ideeën? We denken graag met u mee.
Met gedeelde focus kijken we naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
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Reserveertijdslot
Bureau voor evenementen &
Komediekaat Patty Pitt

Reserveer nu snel uw tijdslot en kom dit
j a a r t o c h ‘ s a m e n ’ m e t c o l l e g a ’s e n / o f u w
zakelijke relaties.
Benadruk juist nu pijlers als trots,
waardering en saamhorigheid. Ervaar
samenzijn, gezelligheid en warmte.
Kom digitaal samen. Juist nu!
M e t e l k a a r. V o o r e l k a a r.
Klik hier en reserveer nu uw tijdslot
Of bel naar:
+31 13 302 01 96
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