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Onze golfevents bieden u een ideale gelegenheid 

om in een geschikte omgeving open persoonlijke

aandacht te schenken aan uw relaties. Zo kunt u

kiezen uit diverse golf arrangementen die al voor

u zijn samengesteld, bestaande uit een ontvangst,

welkomstreceptie, een uitgeserveerd meergangen

diner, entertainment, eventfaciliteiten, naborrel,

lunch, hostessbegeleiding en als hoogtepunt

een eigen Corporate/Business Golf evenement.

Al onze In & outdoor Golf arrangementen worden

gecompleteerd met golfpro's, prima accommodatie

en eigen golfbanen. Uiteraard kunt u uw evenement

ook zelf samenstellen, zowel in samenwerking met

of zonder ons team. Wij helpen u hierbij graag

het evenement te bedenken en uit te voeren op

een manier die ieders verwachtingen overtreft. 

D
                                                                        De kwaliteit van ons

Business Netwerk en onze

samenwerkingsverbanden met strategische partners

is hoogwaardig. U en uw relaties profiteren van de

garanties die RegioTV Tiel Business Golf u biedt. Business en Events u biedt.

Bovendien is ons golf assortiment zó uitgebreid en

actueel, dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft op

gepaste wijze invulling te geven aan de persoonlijke

interesses van uw relaties. Met RegioTV Tiel Golf   Golf, Business en Events

als uw partner in eventsmarketing, kunt u uw budget

effectiever besteden. U minimaliseert het aantal

‘no-shows’, u bespaart uzelf tijd en energie, én u

verhoogt de tevredenheid van uw personeel en relaties

door juist dát business evenement te organiseren

waar anderen achterblijven.

  REGIOTV TIEL
         Arrangementen

              & 
         evenementen

           Business & Events, opgericht in 2008 te Koekange

              is een specialist op het gebied van Business en Events.

U bent bij ons aan het juiste adres voor advies op het gebied van

uw relatiemarketingbeleid en voor een breed en hoogstaand
     aanbod van Pitch&Putt Golf activiteiten. Dankzij het jarenlang

  organiseren van verzorgde golfarrangementen voor nationale

       multinationals, heeft Business en Events intensieve ervaring

opgedaan. Ons gespecialiseerde en dynamische team staat klaar

om op passende wijze invulling te geven aan uw specifieke
                                  behoeften en die van uw zakelijke relaties.

     N E T W E R K E N  -  G O L F  A R R A N G E M E N T E N  • B U S I N E S S  A R R A N G E M E N T E N  • B E D R I J F S E V E N E M E N T E N  •
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REGIOTV TIEL 

Golf & business event evenement
als relatiemarketing
Golf en bedrijfsleven: een wedstrijd winnen, een deal sluiten. Niet voor niets gebruiken succesvolle managers
dikwijls ervaringen uit de golfsport als de metafor voor het bedrijfsleven. Golf is een uitstekend middel  om
samenwerking, teamspirit en sensatie in uw zakelijkrelatie te brengen. Sámen juichen voor een birdie of
score brengt een extra dimensie in uw zakelijke relatie.. 

S.

Business en Events

Business, product & netwerk events
voor uw relaties
Behalve sportieve golfarrangementen bieden wij u diverse business arrangementen. Uw zakelijke relaties naast

een prachtig golfevent, gelijktijdig een uniek business, product of netwerk event bieden.

Een harmonieuze samenwerking begint met de juiste invulling die past bij de ware interesse van uw relatie.
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.

                        



REGIOTV TIEL
Uw bedrijfs- of personeelsfeest
RegioTV Tiel Business Golf ontwerpt niet alleen het concept en het project , wij hebben ook een team dat zich 
specifiek bezighoudt met personeelsfeesten, netwerkevents, actieve teambuilding, workshops en golfclinics.
Onze golf evenementen komt tot stand in samenspraak met u. Kwaliteit, originaliteit en budgetbewaking gaan bij
de evenementen van RegioTV Tiel samen. Onze organisatie wist de afgelopen jaren bij menig  nationaal bedrijf 
indruk te maken door uit te blinken in creativiteit en prof essionaliteit. U geeft veel zaken uit handen; van  
het verzorgen van de juiste concept, spraakmakend entertainment  tot en met of een smaakvolle catering.

Personeelsfeest
Een geslaagd personeelsfeest valt of staat met een goede

voorbereiding. Voor originaliteit en een professionele uitvoering,

bent u bij ons aan het juistes.

THEMAFEESTEN: REIZEN DOOR DE TIJD • PASSIEFEEST • MAFFIAFEEST 

BEACHFEEST • OLDTIMER RI

Gastsprekers
U zoekt inspiratie of u wilt uw kick-off meeting kracht bij zetten?

Dankzij ons brede netwerk garanderen wij u de juiste stimulans.

GASTSPREKERS ALS JOHAN DERKSEN, RONALD KOEMAN, WIM KOK, 

A

.

Clinics
Een golf-, voetbal-, tennis-, schaats- of dartclinic organiseren 

voor personeel of relaties? Business en Events begeleidt uw dag met 

golf topsporters als Patrick Luning, etc....,

Kristie Boogert, Bart Veldkamp of Raymond van Barneveld.

Teambuilding
Bent u op zoek naar een origineel en actief programma?

MenM Events stelt deze samen, gebaseerd op uw specifieke

wensen. Het resultaat is een dag waar uw personeel of relatie

nog lang over napraat.

Golf, Business en Event

UW BEDRIJFS EVENTUw reis op maat
RegioTV Tiel Business Golf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van unieke golfevents.
Uniek in de breedste zin des woords, niet alleen letterlijk, maar ook met betrokkenheid bij het project.
Uw benadering om uw event tot een succ es te maken, uw gasten optimaal te verwennen of uw personeel
te stimuleren en te motiveren of de samenwerking te verbeteren? Wilt u dat op een onderscheidende, originel e
en verrassende wijze doen? Dan stelt het management van RegioTV Tiel graag uw event op maat samen. 

City trips
Een breed aanbod aan stedenreizen houdt in dat er een passend

programma is voor ieder budget. Met de brede ervaring binnen onze

organisatie, wordt u een kwalitatief hoogwaardige reis gegarandeerd.

BARCELONA, MALAGA, MADRID, GRANADA, • ROME, FLORENCE, VENETIË

NEW YORK, MIAMI, LOS ANGELES • LONDEN, MANCHESTER, EDINBURGH

Wintersport & Lapland
Sneeuw, après-ski en gezelligheid. MenM Events zorgt voor een

perfecte bestemming, de juiste ambiance en een ski-instructeur,

wanneer dat gewenst is. Programma’s in Lapland vullen zich onder

meer met sneeuwscootersafari’s, husky tochten, teambuilding

sneeuwactiviteiten en iglo’s bouwen. Een Noord Europese

bestemming, waar u samen met uw relaties de top bereikt.

FRANKRIJK, OOSTENRIJK, ITALIË, ZWITSERLAND • ZWEEDS OF FINS LAPLAND

SIERRA NEVADA IN ZUID SPANJE
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