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   Gastvrouw op beurzen en evenementen 

 

   Hospitality workshop  

   Hospitality presentaties   

   Business etiquette presentaties & workshops  
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Hospitality met glans 

De ‘final piece’ voor uw succes 



                 In een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen betreffende de                                               
invulling van het laatste ‘puzzelstukje’, de gastvrijheid. Heeft het uw voorkeur om 
de organisatie van de hospitality taken door eigen medewerk(st)er te laten uitvoe-
ren dan kunnen we deze trainen of coachen. 
 
Uitgangspunt is steeds dat uw evenement tot in de puntjes uitgevoerd wordt zo-
dat u de tijd heeft om u zorgeloos met uw gasten /  klanten te kunnen onderhou-
den.   
  
Bij Internationale projecten kunnen wij ook het ‘glanzende puzzelstukje’ zijn door 
u adequaat te ondersteunen tijdens belangrijke ontmoetingen, beurzen,  handels-
missies, etc. 
  
Workshops en presentaties over ‘Professionele Hospitality’ en ‘Business Etiquette’ 
gericht op groepen completeren onze concepten. 
  
Van alle concepten is op aanvraag een info-sheet beschikbaar.  

 

Professionele hospitality is bijna onzichtbaar, maar maakt uw event kwalitatief     

opvallend. Een meerwaarde voor wie perfect voor de dag wil komen.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Als u projecten met een toegevoegde waarde van de hospitality wilt laten uitvoe-

ren, voel u dan welkom om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend      

gesprek. 
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Gaat u een event organiseren (beurs, zakelijke bijeenkomst, opening, open dag, etc.) 
en wilt u uw gasten / klanten een warm welkom bieden? Maar …. ook zelf vrij zijn om 
hen de gewenste aandacht te geven? Dan kan dit door ons in te schakelen voor pro-
fessionele hospitality ondersteuning op maat. 
  
De mogelijkheden zijn divers. Binnen de samenhangende concepten vinden we altijd 

de juiste hospitality invulling voor úw project. Wij kunnen, zoals meestal gevraagd, de 

hospitality volledig of deels voor u uitvoeren.               

Geef uw hospitality glans 


