Wat wordt het
online kerstmenu?
Onze creatieve chefs
staan voor je klaar!

Voorgerecht

Hoofdgerecht A

Kerstgroet
directie

Online
pubquiz

Hoofdgerecht B

Bijgerechten

Online
muziekbingo

Borrel
pakketjes

Voorgerecht € 1050,-

Hoofdgerecht € 1575,-

Kerstgroet directie

Voor de online bijeenkomst heb je de keuze uit twee verschillende opties.

Voordat we beginnen aan één van de activiteiten, kan je als

Welke optie heeft jouw voorkeur?

directie een kerstgroet met je collega’s delen en ze een fijne
jaarwisseling wensen. Deze kunnen wij opnemen in onze
speciaal ingerichte studio in decembersetting. Maar dit kan ook
live tijdens de bijeenkomst. Die keuze is aan jou.

Online pubquiz
Ga de strijd met elkaar aan in onze pubquiz! De quiz bevat algemene kennisvragen en
vragen over jullie bedrijf en medewerkers. Wie van jullie heeft het afgelopen jaar het beste
opgelet en weet alle antwoorden? Er valt een leuke prijs te winnen! Alle deelnemers krijgen
van tevoren een link toegestuurd waarmee ze kunnen inloggen. Tijdens de quiz stellen de
quizmasters vragen waarop de deelnemers via Kahoot kunnen antwoorden.

Wij verzorgen uiteraard alles tot in

Bijgerechten (optioneel)

de puntjes. Kies jij voor een voor- en

Borrelpakketjes: voor de toppers van je bedrijf

Zijn er mensen in het team die stiekem het hele jaar door kerstmuziek luisteren? En dus

Hoe leuk is het om de deelnemers tijdens de bijeenkomst te

alle kerstnummers uit hun hoofd kennen? Deze kun je beter niet uitnodigen als je niet tegen

hoofdgerecht? Dan duurt de eindejaars
bijeenkomst ongeveer één uur.

voorzien van een echte borrel met iets lekkers? In overleg met
jou bepalen we het budget en de aantallen. Wij zorgen ervoor
dat de pakketten voor de kerst-bijeenkomst bij de deelnemers

Aanmelden kan via www.VILLA5.nl/kerstbijeenkomst

Online muziekbingo

je verlies kan. Zij gaan de muziekbingo namelijk gegarandeerd winnen!
De muziekbingo staat geheel in het teken van kerstmuziek. De deelnemers krijgen allemaal
een bingokaart waarop een reeks aan kerstnummers staan. Tijdens de muziekbingo

thuis worden bezorgd. Zo zorg je tijdens de bijeenkomst voor

verzorgen de quizmasters de afspeellijst en zij houden in de gaten of alles goed verloopt.

nét dat beetje extra gezelligheid!

De winnaars krijgen leuke prijzen! En valse bingo = meezingen met een kerstnummer.

