Uitnodiging: Horecava & Amsterdam Street Takeover
Beste ondernemer,
Als KHN lid bieden wij jou gratis toegang tot en vervoer naar het grootste Nederlandse horeca evenement: de HORECAVA!
Tijdens de Horecava nemen wij je mee naar de toekomst van buitenshuis eten, drinken en slapen. Hoe bereid jij je voor op de
gast van de toekomst? Is jouw organisatie er klaar voor? Ontdek door middel van inspirerende workshops, sprekers, start-ups en
innovaties hoe je hier op inspeelt en wat het jou oplevert. Na afloop wordt je van harte uitgenodigd om je te storten in het
spectaculaire avondprogramma: De Horecava Street Takeover!
Samen met jou en verschillende partners nemen we op 7 januari de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam over.
Dit unieke avondprogramma is dé gelegenheid om nog even in de beurssfeer te blijven, te dineren, netwerken, borrelen of om
een feestje te vieren.
De Reguliersdwarsstraat is dé verrassende day & night bestemming in hartje Amsterdam. Rijk aan internationale keukens, een breed scala
aan bars, grand cafés en nieuwe concepten. Hier geeft de Horecava Street Takeover jou de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer het
(één op één) contactmoment te verlengen en te ontspannen na een beursdag.
Daarbij ontvang je van KHN een gratis versnapering, en krijg je met je persoonlijke Horecava Badge 10% korting op
horecabestedingen binnen de aangesloten horecagelegenheden!
Uiteraard zorgen we voor vervoer op maat, we regelen dat je per bus gratis en voor niks naar de beurs kunt, zodat je optimaal kunt genieten!
We nodigen jou en 1 medewerker uit, om met ons alle leutigs te beleven, en alle nieuws op ons vakgebied te ontdekken, op 7 januari 2019
Wil je meer medewerkers aanmelden? Ook dat is mogelijk, voor slechts 10 euro pp.

Geef je op voor 15 December a.s. zodat we het vervoer op alle kernen kunnen afstemmen - via mail: culineuze@live.com
Je inschrijving is definitief na bevestiging. Ga mee en laat je verrassen - wij hebben er enorm veel zin in!
Vriendelijke groet,
Bestuur KHN Midden Zeeuws Vlaanderen

