HET KRULLEN EVENT VAN NEDERLAND!

Het Curls&Beauty Event is een nieuw en uniek event dat zich richt op een grote
doelgroep van jong tot oud met een passie voor krullen en beauty. Het event bestaat
uit diverse stands, activiteiten, krullen kennis delen, Live optredens, beauty workshops
en nog veel meer. Ons doel is om zoveel mogelijk krullenbollen samen te brengen en er
een leuk uitje van te maken.

EN DAAROM WILLEN WE JOU GRAAG UITNODIGEN!

Wij willen je graag de mogelijkheid geven om jouw producten aan te bieden op het
Curls&Beauty Event. We kunnen jouw bedrijf meenemen in al onze communicatie.
Denk aan onze social media, website en advertenties.

Het event zal plaats vinden op:
zondag 15 mei 2022 in de Bonte Wever te Assen
Tijdvak van: 13:00 t/m 17:00 uur

DEELNAME

Meld je aan op www.curlsbeautyevent.nl/deelnemen
of druk op de knop ‘Deelnemen’.

Deelnemen
Bedrijfsvermelding op social media
Bedrijfsvermelding op de website
Inclusief stroomvoorziening
Promotiemateriaal

€ 150,-

2 extra entree tickets

excl. btw

STAND HUREN
Tijdens het event is het mogelijk om een stand te
huren. De afmeting van de stand is als volgt:
Afmeting blad - 220 x 70 x 77 cm. (LxDxH)
Buitenmaat - +/- 230 x 90 x 200 cm. (LxDxH)
Op de afbeelding wordt de stand weergegeven.

€ 40,excl. btw

LOCATIE INFORMATIE
Ligging en bereikbaarheid
De Bonte Wever is centraal gelegen aan de rondweg van
Assen, op steenworp afstand van de A28 en direct naast
het Asserbos. Ook met het openbaar vervoer is de Bonte
Wever goed bereikbaar. Een bushalte bevindt zich op ca.
100 meter loopafstand van onze accomodatie.
Kom je met de auto? Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid.
Maak er een uitje van!
Om er een gezellig uitje van te maken mogen wij een
hotelovernachting aanbieden tegen een gereduceerde
prijs.
Je ontvangt een overnachting in een 2 persoonskamer van
15 -16 mei 2022 op basis van Logies en Ontbijt voor
€ 85,-. De kamers zijn voorzien van o.a. boxspringbedden,
draadloos internet, voldoende kastruimte en een ruime
badkamer met inloopdouche.
Bovenstaande prijs is exclusief toeristenbelasting € 1,40 per
persoon per nacht. Reserveren kan alleen telefonisch met
actiecode: Curls en Beauty.
Het arrangement is te boeken tot en met zondag 1 mei
2022.
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