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Presents
Lifestyle Business Event
9 March 2018
16.00-20.30 hrs

Connecting for possibilities
Lifestyle Business Club – het grootste online platform met 8,000+ ondernemers uit
de lifestyle, beauty, fashion, health, interieur, branding, media, PR branche.
Doel om samenwerkingen te stimuleren, business voor en met elkaar genereren en
WIN-WIN situaties te creëren.
Lifestyle Business Club organiseert voor haar leden en hun netwerk 3x per jaar een
lifestyle netwerk event en iedere maand ladies lunches.
Dit in diverse regio’s als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, ’t Gooi, Almere en Den Haag.
Inmiddels ook internationaal in Londen, Ibiza en Marrakesh om handelsmissies op te
zetten, om zo kennis te maken met de mogelijkheden tot internationale
ondernemerschap.

Erica Meure Pool
Founder

Lifestyle Business Fair
9 maart 2018
Bezoekers zijn welkom om te komen netwerken

Voor deze 20e Lifestyle Business Fair hebben wij

van 16.00-20.30 uur.

gekozen voor The Studio’s, welke ruimte bied voor 25

Er is ruimte voor 25 exposanten.

exposanten.

Sir Adam opende begin vorig jaar de deuren van

Perfect om jouw bedrijf naamsbekendheid te geven

het hotel in de A’dam toren. Naast 108 kamers

in het netwerk van ruim 8,000 zakenvrouwen met

en suites beschikt het hotel over The Butcher

passie voor lifestyle, beauty, fashion, branding, interi-

Social Club, The Hub, The Studio’s en The Beer-

eur, media en PR. Heb je een nieuw product?

garten. Met één van de meest spectaculaire

Of wil je jouw bedrijf lanceren? Wil je jouw merk

uitzichten van de stad is dit het nieuwe parade-

meer naamsbekendheid geven in de juiste doelgroep?

paardje van Sir Hotels, een merk van EHPC.

Wij staan open om de diverse mogelijkheden te
bespreken.

De Lifestyle Business Club events zijn evenementen voor en door ondernemers, ontstaan uit de
behoefte van het netwerk. Nadruk ligt op netwerken, naamsbekendheid creëren, WIN-WIN
situaties te genereren onderling en samenwerkingen aan te gaan. Uiteraard is het ook mogelijk
om producten/diensten te verkopen.
Tijdens deze 20e editie van Lifestyle Business Club event in regio Amsterdam, bieden wij
ondernemers en lifestyle brands verschillende mogelijkheden aan om te participeren.
Zie volgende pagina’s voor meer info!

Participatie mogelijkheden
Hoofdsponsor 1,095 euro*

Subsponsor 895 euro*

Exposant v.a 250 euro*

4m2 standruimte # 2 diners & 15

3m2 standruimte 2 diners & 10

consumpties

consumpties

Overnachting in Sir Deluxe incl

Overnachting in Sir Boutique incl

ontbijt

ontbijt

Exposant 250 euro*
1m2 standruimte, incl 1 hapje &
2 consumpties, 5x entree incl 1
drankje, benoeming exposant

10x entree incl 2 drankjes

10x entree incl 1 drankje

Benoeming hoofdsponsor

Benoeming subsponsor

2x uitrijkaart

1x uitrijkaart

sponsorwall

sponsorwall

Bezoekers
Bezoekers entree incl. hapje & 1
drankje
# Entree niet leden €25, aan de deur
€30
#Entree leden €10 + 1 introducee
€10

Goodiebags
Goodiebags – aanleveren items
promotie via de 150 goodiebags incl
benoeming bedrijf op het Lifestyle
Business Club groep en pagina
kosten 50 euro.

Exposant 350 euro*
2m2 standruimte, incl 1 hapje &
4 consumpties 5x entree incl 1
drankje, benoeming exposant

Exposant 425 euro*
3m2 standruimte, incl 2 hapjes &
8 consumpties, 5x entree incl 2
drankjes, benoeming exposant

*genoemde prijzen zijn ex BTW
Leden van de Lifestyle Busines Club
krijgen 10% korting

Start Connecting and do good business…
hoofdsponsor

subsponsor

?

?

Voorgaande hoofdsponsoren

Partners:

Friends
Bn’er

of LBC

Subsponsor 895 euro

Samenwerkingen

And many many more...

Partners

venue:

We zien je graag tegemoet
op het Lifestyle Business Event
van 9 maart 2018!
Klik hier om zeker te zijn van een kaartje!

