Beetje proeven & zo Sponsorbrief www.beetjeproevenenzo.nl
Beetje proeven & zo is een evenement op het gebied van food en drinks. Het is één grote
smaakbeleving Op zondag 28 oktober 2018 zal dit evenement opnieuw plaatsvinden in het
HelvoirThuis. U hebt de mogelijkheid om daar met uw relaties naar toe te komen. De deur gaat
open om 14.00 uur en vanaf dan ben je welkom om de smaakpapillen te laten verrassen. Kennis
te maken met nieuwe smaken of gerechten, of dat gene te ervaren waar u al wel eens van
hoorde maar nog nooit van proefde. Kortom een bourgondisch evenement in het mooie
Helvoirt waar je bij moet zijn.
Wat hebben wij u te bieden:
U geeft aan met hoeveel mensen u hierbij aanwezig wil zijn en betaald daarvoor het bedrag van
€ 30,- per persoon. Hiervoor ontvangt u een entreekaart t.w.v. € 10,- en voor € 20,- aan
consumptiemunten. De entreekaart is bij binnenkomst in te wisselen voor een proefkaart
waarmee u 6 kleine items op het gebied van food en drinks kunt proeven. Met de munten
kunnen u en uw relaties/gasten vervolgens een mooi glas gedistilleerd, bijzonder speciaal bier
of mooi glas wijn halen bij onze kenners van drinks. Of je gaat je laten verrassen door de
kenners van food door met de consumptiemunten een mooi gerecht of fraai opgemaakt hapje
te halen. Tevens is er live muziek, klein theater waarbij uw gezelschap mogelijk even extra de
aandacht krijgt.
Tot 19.00 uur kunt u met uw gasten genieten van al dat lekkers in een onbezorgde sfeer. Om
vervolgens samen met een goed gevoel en volle buik huiswaarts te keren. Heeft u
belangstelling om hierbij aanwezig te zijn, meld je dan zo snel mogelijk aan.
Mocht u zo enthousiast zijn dat u het evenement financieel wil steunen dan kan dat natuurlijk
ook. Voor het bedrag van € 80,00 wordt u partner van “Beetje proeven & zo”. Hiervoor plaatsen
wij uw bedrijfslogo op onze website en vernoemen wij u op de proefkaart, ontvangt u een
entreekaart van €10,- en voor € 20,- consumptiemunten.
info@beetjeproevenenzo.nl of bel met Edwin Pijnenburg 0629331014

Naam en adresgegevens bedrijf:

Telefoonnummer:
Email :
Naam en telefoonnummer contactpersoon:
Komt met …… personen naar het evenement Beetje proeven & zo
Ja, ik wil graag partner worden van het evenement Beetje proeven & zo voor € 80,00

