LIFESTYLE BUSINESS FAIR

Aqua Marine Cruise
Cruising Network Event for lifestyle
business owners & professionals
18 september 19.00-22.30u
Factsheet

Lifestyle Business Club – het grootste online platform met 9,500+ ondernemers uit de lifestyle, beauty,
fashion, health, interieur, branding, media, PR branche.
Doel om samenwerkingen te stimuleren, business voor en met elkaar genereren en WIN-WIN situaties
te creëren.
Lifestyle Business Club organiseert voor haar leden en hun netwerk 2x per jaar een lifestyle netwerk
event, diverse breakfasts, lunches, borrels en business bootcamps. Wel 85+ op jaarbasis, door heel NL.
Ook internationaal om handelsmissies op te zetten, om zo kennis te maken met de mogelijkheden tot
internationale expansie.

Ga jij mee met ons varen?
Bezoekers zijn welkom om te komen netwerken van
19.00-22.30 uur. Voor deze editie Lifestyle Business
Fair hebben wij gekozen voor een luxe cruise, welke
tevens ruimte bied voor 10 exposanten.
Perfect om jouw bedrijf naamsbekendheid te geven in
het netwerk van ruim 9,500 zakenvrouwen met passie voor lifestyle, beauty, fashion, branding, interieur,
media en PR.

De Lifestyle Business Club organiseert evenementen
voor en door ondernemers, ontstaan uit de behoefte van
het netwerk. Nadruk ligt op netwerken, elkaar business
gunnen, naamsbekendheid creëren, WIN-WIN situaties
te genereren. Het is mogelijk om als exposant aanwezig
te zijn, om je product of dienst te promoten met nadruk
om samenwerkingen aan te gaan.

Tijdens deze editie, bieden wij ondernemers en lifestyle
Heb je een nieuw product? Of wil je jouw bedrijf lance- brands verschillende mogelijkheden aan om te particiren? Wil je jouw merk meer naamsbekendheid geven
peren. Dit met de richtlijnen opgesteld door RIVM. Zie
in de juiste doelgroep? Wij staan open om de diverse
volgende pagina’s voor meer info!
mogelijkheden te bespreken.

Hoofdsponsor

Exposant

Subsponsor

995 euro ex BTW

595 euro ex BTW

295 euro ex BTW

5m2 standruimte
# Entree 5 personen hapjes
& 25 consumpties
# Overnachting inclusief
ontbijt
# Benoeming hoofdsponsor
# 2x uitrijkaart

4m2 standruimte
# Entree 3 personen hapjes
& 15 consumpties
# Overnachting incl ontbijt
# Benoeming subsponsor
# 1x uitrijkaart

3m2 standruimte
# Entree 2 personen hapje
& 10 consumpties
# benoeming exposant

Bezoekers entree incl. hapjes & 3 drankjes
# Entree niet leden €75
# Entree leden €69
Goodiebags
#aanleveren items promotie via de 150 goodiebags
incl benoeming bedrijf op het Lifestyle Business
Club pagina kosten 50 euro.

BN’er friends

Partners

We zien je graag tegemoet op het Aqua
Marine, Cruising Lifestyle Business Fair
van 18 september 2020!
Dress code: Aqua, Marine, Gold, Luxury, Cruise-look

