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PRIVE THRU 
1 

0-19 heeft voor bJdrijven een grote impact gehad. Daarom
e ben alle medewerkers behoefte a1n een positieve afsluiting van 

bet jaar. Wij toveren jullie IÎcatie om tot de ultieme kerst drive thru, 
van een poffertjeskraam, e�tertainm,nt, warme chocolade�elk tot 
champagne. Een creatieve ')l'lanier om de kerstpakketten uit te reiken.
Profiteer daarnaast van de voor.delen van de werkkostenregeling. 
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UITNO[1.IGING 

De medewerkers worden verrast met een feestelijke digitale 
uitnoqiging. Iedereen krijgt een uitnodiging met daarin een tijdsslot, 
zodat -alle medewerkers doorlopend arriveren. 
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BELEVENISROUTE 

f 

1 

1�\.vij toveren jullie bedrijfspand om tot de ultieme kerst drive thru. 
·o.e'route is aangeRleed met sfeervolle kerstverlichting, kerstbomen,
, �-f\�Y ·drape, muziek en nog veel meer kerstitems. 

,• NTREE 
'· ' . 

medewerkers worden ontvangen door een ras entertainer 
���r:kleed als kerstman of levende kerstboom. De kerstman maakt de 

"' ' . 
. -ll@ r e grappen en deelt kerstmutsen uit. 
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Kfij�TCADEAU 

1�rras uw m�dewerkers met een kerstgeschenk, bijvoorbeeld een 
��amboo ther(llOSbeker met logo. Hier kan verder op de route 
warm'e chocol�demelk of glühwein in geschonken worden . 

DRANKEN 

De gasten rijden langs de sfeervolle route en ontvangen bij een 
�erstkra·�r½pje warme chocolademelk met slagroom of glühwein in 
de therm5:6b,eker met,een american chocolate cookie . 
. � . ' .. '-\' 
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ENTERTAINMENT 
De route gaat langs diverse acts en entertainment, van een 
goochelaar tot sneeuwbal werpen. ; 

SELFIESPOT 
De gasten rijden met de auto richting de sfeervol aangeklede 
selfiespot. Hier wordt een leuke selfie gemaakt waarbij de 
medewerkers in de auto blijven zitten. 

KERSTPAKKET 
De belevenisroute eindigt met de uitreiking van een kerstpakket 
of een bedrijfsgeschenk. 
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EXTRA " , ·:; , 
• 

De kerst drive thru is naar Wens uit te breiden met·onder andere ' i 
extra entertainment, scherm met videoboodschap van de ctirectie, 
borrelpfank met lekkere hapjes, poffertjes en nog' veel meer. Wij 
denken' graag met u mee. Alles is mogelijk en niets is ons te gekJ 
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Vanaf€ 895,-

SANTA & RUDOLF 

oe•zingende Santa heeft het dr k eA 
endier Rudolf is de weg kwijt, maar 

gezelligheid kent geen grenzen. 

Vanaf€ 1095,-

SNEEUWPOPPENORKEST 

Deze ijskoude dixieland sneeuwpoppen 
staan in uw volledig ingerichte kerstpand 

te musiceren of het lieve lust is. Van Jingle 
Bel Is tot Dreaming of a White Christmas . 

Vanaf€ 850,

IJSD IVA'S 

Deze • rachtig zingende ijsdiva's stelen met 
hu bijzondere verschijning en coole 

klank l1 ieders hart. Met hartverwarmende 
winte

1

r- en kerstsongs brengen zij jong en 
oud in de juiste sfeer. 
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Vanaf€ 695,-

KE RSTMAN OP STELTEN 
Deze lange kerstman is een echte 
blikvanger. De kerstman op stelten 

verwelkomt uw medewerkers op een 
leuke manier. 
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Vanaf€ 895,

PICCOLO'S 
Deze piccolo's zijn erg gedienstig. 1 de 
kerst drive thru bieden ze hun diens en 
aah op een wel zeer aparte en ludi ke 

manier. 
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Vanaf€ 695,

LEVE N DE KERSTBOOM 
Met deze ludieke act krijgt u zelfs Qé 

meest doorgewinterde chagrijn aar:,) het 
lachen. Uw medewerkers worden op èên,,..,,

hilarische wijze ontvangen. ">� , · 
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Vanaf€ 695,-

VUU RSPUWER 
Een pectaculair onderdeel van dê 

kerst drive thru als Vince gaat 
vuurspuwen én vuurvreten. Dit 

kan zo
1

�1 binnen als buiten.



Vanaf€ 995,-

W INTER KONING (IN) 
Met kanten kragen, parels en lichtjes 

paraderen deze Winterkoning en 
Koningin op stelten parmantig 

door de kerst drive thru. 

Vanaf€ 495,

LEVE N D STANDBEELD' 
Deze engel is geland in de kerst drive.thr 

Het is altijd leuk dat het levende· 
standbeeld ineens beweegt. Perfect aj,s.,,., � 

onderdeel met dit kerstthema.. ">�' .

Vanaf€ 995,- Vanaf€ 495,-

\ IJSCO ALI BALLON�EN KERSTVROU� 
Geestig goochelen door IJsco Ali m De bdllonnen kerstvróuw zorgt voor 

heerlijk Turks ijs. Als het ijs wordt geschetkjes voor iedereen. Jong en oud 
uitgedeeld, gaat IJsco Ali onverstoor ar krijgen een modi ballonfiguurtje mee.

-'-fe
verder. U had zojuist toch een ijsje in' uw zingt uit volle borst over denneborn� 
hand? Nu is het opeens weg! Tja, IJsco ,=n jînglebells. 

Ali is zo vlug als water. 




