Holy Moly Ambassador Club
De winter staat voor de deur en de eerste editie van het Holy Moly Winterfestival wordt een feit. Een maand lang
en vijf weekenden sfeer in het centrum van Heerlen en Parkstad Limburg. Dit winterfestival wordt een unieke
happening voor jong en oud. Met een knallende programmering vol met activiteiten, muziek, kunst, dans, spel en
feest. De bezoeker zal straks reageren met “Holy Moly!”
Om dit spectaculaire winterfestival in 2017 en de jaren daarna te kunnen realiseren, zoeken wij ook het
commitment vanuit de regio. Het bedrijfsleven en instellingen kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van
het evenement. Om dit mede mogelijk te maken hebben wij de ‘Holy Moly Ambassador Club’ opgericht.
Als ambassadeur steun je niet alleen het Holy Moly Winterfestival, maar zetten we gezamenlijk stad en regio op de
kaart. Onze ambassadeurs nodigen wij graag uit voor de verschillende Meet & Greets.
We organiseren Meet & Greets om elkaar te ontmoeten in de verrassende ambiance van het Winter Park Urbana
op het Pancratiusplein. Ontmoetingen om voor de Kerst gezellig te borrelen, na te praten over 2017, dit jaar op
een geweldige manier af te sluiten en 2018 sprankelend te beginnen. Geniet van het welkomstdrankje, ontmoet je
vrienden, collega’s en relaties en maak kennis met leuke mensen. De koks van Brasserie Mijn Streek zorgen voor
fingerfood en aan de bar kun je terecht voor een fris getapt Brand Pilsener, maar ook voor een stoer speciaalbier,
een Aperol, Glühwein, Stroh Jägertee, Jack-Cola of een goed glas wijn.
Word ook lid van de Holy Moly Ambassador Club! Voor € 250,00 exclusief 21% BTW bieden we een mooi pakket:

•
•
•
•

Uitnodiging voor 2 personen voor de Holy Moly Ambassador Meet & Greet
Uitnodiging voor 2 personen voor de Chef’Special Borrel op vrijdag 15 december 2017
Uitnodiging voor 2 personen voor de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 5 januari 2018
Naamsvermelding op de speciale Ambassador Club pagina op de website

Als ambassadeur van Holy Moly ben je ook ambassadeur van de regio en investeer je mee in de toekomst!

