TÉLBÚCSÚZTATÓ
AJÁNLATAINK
2006. MÁRCIUS

BEHIND THE DOOR
HA NINCS IDEJE VESZŐDNI A HELYSZÍNKERESÉSSEL,
Mi megtesszük Ön helyett!

Több száz konferencia és rendezvényhelyszín az ország egész területén, 10 - 2000 főig!
AKCIÓS Konferencia csomag ajánlataink: 6.490,-Ft / fő + Áfa-tól
Az ajánlati ár min. 80 fő esetén max. 6 óra időtartamra vonatkozik. Tartalmazza a budapesti helyszín bérleti díját, széksoros teremberendezéssel, alaptechnikával,
cateringgel (egy kongresszusi jellegű főétkezés + egy kávészünet).

KONFERENCIA
CATERING
KEDVEZMÉNYEK
Első megrendelés esetén 5%
Törzsvásárlóknak
10%
A kedvezmény 2006. március 1-től egész évben érvényes
min. 300.000 Ft + Áfa összegű catering megrendelés esetén,
de nem vonatkozik az akciós csomagajánlatokra.
A törzsvásárlói feltételekről érdeklődjön kollégáinknál.

INDOOR

A KIMERÍTŐ MUNKA UTÁN, SZÓRAKOZTATÓ ÉS KÜLÖNLEGES FELÜDÜLÉS …

Borbarlang-túra
Borismereti játékok, borvacsora 25-100 főig egyedi helyszínen.

Interaktív krimi játék
1,5- 2 óra időtartamban, 25 – 150 főig bármilyen helyszínen megvalósítható.

Élménylövészet éles fegyverekkel
Egy különleges budapesti helyszínen, 4 óra időtartamban
3 féle nagykaliberű, 2 féle kiskaliberű (puska, pisztoly) fegyver használati lehetőségével.

És még sok más beltéri csapatépítő jellegű és élményprogram…
OUTDOOR

ELÉG VOLT A BEZÁRTSÁGBÓL, MI AJTÓT NYITUNK A TERMÉSZETNEK…

Gyalogtúra

a Pilisben, Magyarország egyik legszebb és
legkedveltebb vidékén többféle nehézségi fokkal. Kis és
nagylétszámú csoportoknak, céges szintű, akár családos programként
is egyaránt ajánljuk!

Katonai tank, Quad, Terepjáró túra, csapatverseny
formában is, az ország több pontján.

Fun Extrém Canopy,

azoknak, akik a gyaloglásnál
nagyobb kihívásra vágynak és nem riadnak meg a magasságtól. Kis
létszámú csoportoknak ajánljuk.

AKCIÓS OUTDOOR PROGRAMOK MÁR 3.950,-Ft / fő + Áfa-tól.
AJÁNLATAINK RÉSZLETEIRŐL, TOVÁBBI LEHETŐSÉGEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN KOLLÉGÁINKNÁL!

Green Apple Event & Catering Kft.
Web: www.greenapple.hu

Telefon:
06-1-288-0236
E-mail: info@greenapple.hu

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében kérjük hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevélben rendszeresen rendezvényszervezési információval lássuk el Önt, illetve az
Ön által képviselt vállalkozást. Amennyiben a fenti információkra nem tart igényt, kérjük „leiratkozás” tárggyal szíveskedjen egy válasz e-mail-t küldeni. Ön,
illetve cége adataihoz az internet oldalakról nyilvános cím gyűjtésével, vagy egyéb legális módon jutottunk. Ez az üzenet, illetve a hozzá kapcsolódó fájlok
kizárólag a címzettnek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak. Amennyiben nem Ön a címzett vagy megbízottja, úgy kérjük, hogy szíveskedjen erről a
feladót haladéktalanul értesíteni, majd a levelet részére visszaküldeni. Az üzenet elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de a vírusmentességére nincs semmilyen
garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt. Köszönjük!

