
powered by Kontakt mediapartners

MEETS GOLF

SPECIAAL 
VOOR 

ONDERNEMERS

Laat jezelf deze dag verwennen 
door de uitstekende gastvrijheid 
en al het heerlijke eten en drinken 
van de Brasserie op het golfpark.

GOLFPARK ALMKREEK

Wie nu snel beslist betaalt 
voor deze fantastische 
businessdag slechts € 80,- 
in plaats van € 90,-.

TICKETS

FANTASTISCH

JOS BURGERS
De meester van de eye-openers 
van het belangrijkste bezit van je 
bedrijf: de klanten. De expert op 
het gebied van klantgerichtheid 
en marketing en volgens Manage-
mentboek de bestverkopende 
managementauteur van Nederland.

JUDITH SMITS
Na de netwerkshow van Judith Smits is er geen 
ondernemer in de zaal waar jij geen connectie 
mee hebt.  Dé manier om nieuwe klanten, 
business kansen en samenwerkingen aan te trekken.

NU MET
EARLY BIRD TARIEF

€80,-
PER TICKET 

IPV €90,-

MIS DIT NIET!

De befaamde golftrickshow 
van Mark Reynolds zit 
vol wervelende tricks, 
entertainment en staat bol 
van de interactie. Dit moet je 
gezien hebben!

MARK REYNOLDS

23 april 2020
10.00 - 18.00 uur
Golfpark Almkreek
www.businessmeetsgolf.nl

DATUM & LOCATIE

Eenmaal op het golfpark Almkreek 
begint het als vanzelf te kriebelen. 
Dit vraagt om een fantastisch rondje 
golf of een eerste kennismaking met 
de golfsport tijdens één van de clinics.

SPORTIEVE UITDAGING

Laat jezelf volledig in de watten leggen tijdens het grootste 
business-event ooit georganiseerd in de regio!
 
Golfpark Almkreek en Kontakt Mediapartners organiseren een 
spectaculair business event!

Als ondernemer krijg je in een powersessie een verfrissende blik 
op klanten en klantgerichtheid door de meestgevraagde spreker 
van Nederland: Jos Burgers!

Je komt in connectie met alle ondernemers uit je regio in de 
netwerkshow van superconnector Judith Smits!

En je zult verbazingwekkende dingen zien tijdens de wervelende 
show van PGA-pro en trickshotartist Mark Reynolds.
 
Leer zelf golfen tijdens een clinic door de enthousiaste pro’s van 
Golfpark Almkreek of doe mee aan de wedstrijd over 9 holes op 
de Champion Course.
 
Deze dag draait het uitsluitend om jou en je collega-
ondernemers. Dat kun en mag je simpelweg niet missen!

PROGRAMMA


