STAAT FLEVOPENNINGEN GALA OP 14 FEBRUARI AL IN UW AGENDA?
Bestel snel
uw kaarten

op=op

Ook dit jaar maken onderscheidende bedrijven uit Flevoland kans om een Flevopenning te winnen. Op 14
februari zal het 2e lustrum van het Flevopenningen Gala 2014 plaatsvinden op de Creative Campus Almere,
de creatieve hotspot van Almere en omgeving. Het Flevopenningen Gala is hét evenement waar het, naast de
uitreiking van Flevopenningen, draait om ontmoeten, genieten van culinaire verrassingen en entertainment.
De Creative Campus Almere zal worden omgetoverd tot een unieke feestlocatie. Tijdens het luxe 4-gangen
diner zal de penningen voor de beste en voor de meest innovatieve ondernemingen van Flevoland worden
uitgereikt. Het geheel zal worden afgesloten met een groot feest met diverse bekende artiesten, waaronder
Laura Fygi. Deze fantastische zangeres met internationale uitstraling zal met haar combo voor een geweldig
jazzy, latin en swingende afterparty zorgen. De presentatie is in handen van Diana Matroos, bekend van RTL
Z, BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws. Kortom, het Flevopenningen Gala is een uniek feest waar de crème de
la crème van politiek en ondernemend Flevoland samenkomt.

De volgende organisaties dragen de Flevopenningen een warm hart toe:

Heeft u al kaarten besteld voor deze avond?
Dit gala is bij uitstek geschikt om als ondernemer en Vriend van Flevopenningen aanwezig te zijn. Een prima
gelegenheid om zakelijke contacten te leggen of te verstevigen. Nodig uw zakenrelaties uit voor deze
sfeervolle en gezellige avond en bestel uw kaarten voor de complete avond inclusief culinair 4-gangen diner
en afterparty voor maar € 125,00 excl. BTW per stuk. De prijs voor een entreekaart voor alleen de afterparty
bedraagt €75,00 excl. BTW. Kaarten voor het galadiner en het aansluitende feest kunnen besteld worden via:
www.flevopenningen.nl/gala/
kaarten-bestellen/
Eigen tafel voor 8 of 12 personen?
Wilt u een ‘eigen’ ronde tafel voor 8 of 12 personen? Samen met vrienden, relaties of collega’s? Dat kost u
€ 900,00 excl. BTW. En voor een 12-persoonstafel is dat slechts € 1.200,00 excl. BTW. Neem hiervoor contact
op met het Projectbureau: info@flevopenningen.nl.

ZeewoldeActueel

Nieuw: Word Vrienden van Flevopenningen
Wilt u een van de honderden gasten zijn, bestel dan nu uw kaarten of maak gebruik
van het fantastische aanbod om Vrienden van Flevopenningen te worden.
Speciaal aanbod:
Kaarten inclusief full color advertentie in Flevopenningen Special MAG. Een glossy magazine met alles over
het Flevopenningen Gala met o.a. interview met minister Kamp, alle genomineerde ondernemers, studenten
en nog veel meer. Oplage: 5.000 exemplaren en verspreiding onder ondernemers in geheel Flevoland.
2 kaarten
voor het totale programma + A6 (1/4 pagina) full color advertentie € 500,00 excl. BTW
4 kaarten
voor het totale programma + A5 (1/2 pagina) full color advertentie € 950,00 excl. BTW
6 kaarten
voor het totale programma + A4 (1/1 pagina) full color advertentie€ 1.500,00 excl. BTW
Lansink B.V.

Maakt u gebruik van het aanbod Word Vrienden van Flevopenningen, neem dan
contact op met het Projectbureau info@flevopenningen.nl.

Okkerse & Schop Advocaten

