
donderdag	  21	  november	  2013	  09:01:22	  Midden-‐Europese	  standaard:jd

Page	  1	  of	  2

Onderwerp: FW:	  VIP	  Café
Datum: donderdag	  21	  november	  2013	  09:01:05	  Midden-‐Europese	  standaardtijd

Van: Lien	  Messiaen

 

Op dinsdag 14 januari 2014 is het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent 
het decor van de Ploegvoorstelling van het Omega Pharma - Quick-Step 
Wielerteam.

De OPQS ploegvoorstelling brengt u een geheel verzorgd programma gevuld met 
topwielersport, hoogwaardige catering en spectaculair entertainment!

U kunt als VIP aanwezig zijn op dit uniek event. Nodig uw klanten en relaties uit 
voor een spraakmakend event, geniet van een fantastische avond en ontmoet onder 
meer Patrick Lefevere en toprenners Tom Boonen en Mark Cavendish!

Voor € 75 per persoon bieden wij VIP Café kaarten aan. U verkrijgt dan toegang tot 
het volgende VIP programma:

VIP Café PROGRAMMA
19:15        Start VIP receptie
20:00        Opening van culinair buffet en doorlopend open bar 
20:00        Start OPQS ploegvoorstelling op de piste
21:00        Start OPQS Team Championships op de piste
23:00        OPQS Huldiging en Meet & Greet
23:00        Start VIP afterparty met optreden Cookies & Cream!
01:00        Einde event
Als VIP ontvangt u bovendien een officiële uitnodiging, 1 parkeerkaart per 2 
personen en kunt u gebruikmaken van onze vestiairedienst en hostessenservice.
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Locatie
Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx - Zuiderlaan 8 - 9000 Gent

Interesse?
Neem contact op met Marnix Drysdale - Tel. 0493 251 931 - drysdale@decolef.com

TWITTER
TWITTER.COM/
OPQSCYCLINGTEAM

 
FACEBOOK
FACEBOOK.COM/
OPQSCYCLINGTEAM

 
THE APPSTORE
ITUNES STORE
Omega Pharma - Quick-Step

www.omegapharma-quickstep.com
Pictures by tdwsport.com - Layout by De Jonckere.be
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Van: Lien	  Messiaen

 

Op dinsdag 14 januari 2014 is het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent 
het decor van de Ploegvoorstelling van het Omega Pharma - Quick-Step 
Wielerteam.

De OPQS ploegvoorstelling brengt u een geheel verzorgd programma gevuld met 
topwielersport, hoogwaardige catering en spectaculair entertainment!

Voor bedrijven bieden wij u de mogelijkheid een VIP Loge (geschikt voor 20 
personen) af te nemen tegen een prijs van € 2.200. Nodig uw klanten en relaties uit 
voor een spraakmakend event, geniet van een fantastische avond ontmoet onder 
meer Patrick Lefevere en toprenners Tom Boonen en Mark Cavendish!

Als VIP Loge houder verkrijgt u toegang tot het volgende VIP programma:

VIP Loge PROGRAMMA
18:30        Start VIP receptie met hapjes en drankjes
20:00        Culinair buffet met doorlopend open bar én beschikking over een eigen 
                 hostess in uw eigen loge
20:00        Start OPQS ploegvoorstelling op de piste
21:00        Start OPQS Team Championships op de piste
23:00        OPQS Huldiging en Meet & Greet
23:00        Start VIP afterparty met optreden Cookies & Cream!
01:00        Einde event
Uw VIP Loge wordt door de organisatie middels eenduidige boarding voorzien van 
uw bedrijfslogo. Bovendien ontvangt u een officiële uitnodiging, 10 parkeerkaarten 
per loge en kunt u gebruikmaken van onze vestiairedienst en hostessenservice.
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