the time of
your life.
Trendy 25+ upgrade event voor bedrijfsleiders,
kaderleden, klanten, leveranciers,...
van 18u30 tot 01u* op de stijlvolle locatie
van Huis Van Wonterghem in Kuurne.
“Chrono” staat voor klasse: lekkere fingerfood
verzorgd door Van Wonterghem Catering en
aanstekelijke muziek.
In samenwerking met onze prefered partners
uit de streek brengt het Chrono-team:
topentertainment voor u, uw team, uw klanten
en uw leveranciers.
*m.u.v. andere sluitingsuren.

netwerken in een
ontspannen sfeer.
Chrono werkt volgens de gekende ‘afterwork-formule’.
De Chronodeuren openen om 18u30 waar u en uw
gasten een eerste “prettige prikkel” aangeboden
krijgen. Tot rond 20u serveren wij heerlijke food
by Van Wonterhgem Catering.
Een perfecte mix van klassiekers en hedendaagse
dansmuziek zorgt voor een uitgelaten sfeer op de
dansvloer met DJ Fré.
Omdat u en uw gasten daags nadien opnieuw ‘frisen-monter’ kunnen zijn voor de business sluit de bar
om 00u30. Het einde van de avond is stipt om 01u*.
Er is een ruime privé-parking.
*m.u.v. andere sluitingsuren.

business tickets.
Om uw klanten, uw medewerkers en uw partners
een avond in de watten te leggen tijdens Chrono
bieden we u verschillende mogelijkheden:
Per pakket worden 30 kaarten aangeboden, met
vermelding van uw logo op de tickets komt en in
overleg met de organisatie visibiliteit tijdens het event.
Intekenen per editie is 750,00 euro (excl. btw)
Waarde van een ticket: 30,00 euro (verkoopwaarde incl. btw)
Alle pakketten mogelijk via factuur.
De tickets zijn enkel op voorhand te verkrijgen.
Logovermelding op de invitations, VIP-invitations,
verkooptickets en schermen tijdens Chrono.
In overleg met de organisatie, visibiliteit tijdens een
Chrono-editie.

Interesse?
Heeft u interesse om Chrono partner te worden?
Heeft u nog vragen? Stuur dan gerust een
mailtje naar kim@diedjies.be

return.
· Kaarten (Tickets / VIP) zijn enkel via
de deelnemende zaken te verkrijgen
· Mogelijkheid om een extra ‘flux’ te creëren
naar uw zaak door voorverkooppunt te worden.
· Chrono zorgt voor alle drukwerk
· 30 VIP-tickets zijn inbegrepen per editie
· Welkomstdrink & food voor u en uw genodigden
· Alle promo en reclame via Chrono
· Naambadges van uw bedrijf
· Visibiliteit op plasma’s en LED-screens
· (in overleg) extra reclame op de avond zelf

turn it up.
Locatie: Huis Van Wonterghem
Leeftijd categorie van 30 tot 55 jaar
Exclusief met DJ Fré
Geen kaart = geen toegang
High-end formule
Private tafels met perfect service

Chrono is een merk van Huis Van Wonterghem
Koning Leopold III straat 9, 8520 Kuurne
056 70 00 00

