“Business Event van het jaar!“

TV
SPECIAL
2014
Woensdag 3 december 17:30-22:00
THE PENTHOUSE, HAAGSE TOREN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

5 VIP kaarten voor de WestBusiness TV Special 2014 voor uw bedrijf
of relaties.
TV opnames, optredens van artiesten, borrel en diner
Luxe buffet diner van de chefs van The Penthouse in de businesssuites op de 40e verdieping van de Haagse Toren
Voucher voor vergadering of presentatie in de SkySuites, t.w.v. €500,Voucher voor overnachting met 2 personen in Top Floor appartement

Mediapakket
20 televisiecommercials van maximaal 30 seconden op TV West
150.000 bannerimpressies op omroepwest.nl en de mobiele apps
Uw logo twee dagen lang op het Haagse Toren mega ledscherm
Exposure tijdens de WestBusiness TV Special 2014, bijvoorbeeld met
promotiemateriaal
Ÿ Een interview met naamsvermelding tijdens het op die avond
opgenomen netwerkverslag, dat wordt uitgezonden in de reclameblokken op TV West
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

VIP partnership

€3300,- €1650,excl. b.t.w.

Losse toegangsbewijzen, inclusief diner:

excl. b.t.w.

€75,excl. b.t.w.

Direct online te koop via www.thepenthouse.nl

www.westbusiness.nl/tvspecial2014
reserveren: tvspecial@thepenthouse.nl of via 070 - 305 1000

Top of the City.
thepenthouse.nl

TVSPECIAL2014

Deze reeks van WestBusiness presenteert:
FRITS! zit er bijna op. En wat een prachtig
seizoen hebben we achter de rug!

We nodigen u graag uit om met uw team of relaties
aanwezig te zijn. Een perfecte stijlvolle afsluiting van
een mooi 2014 en een proost op een succesvol 2015!

Daarom sluiten we af met een letterlijk
hoogtepunt: de WestBusiness TV Special 2014
op 130 meter hoogte, vanuit de business suites
van The Penthouse in de Haagse Toren. Een
magische plek!

Als dank voor onze succesvolle reeks hebben we een
prachtige avond samengesteld, waar echt álles inzit.

U bent aanwezig bij onze televisieopnames,
met veel beroemde gasten en optredens van
artiesten. We serveren een heerlijk luxe buffet
diner van Penthouse Chef Bart Middendorp.
Na het succes van vorig jaar zijn we er zeker
van: dit is hét business event van het jaar. Een
prachtige gelegenheid om te netwerken met
relaties en ondernemers uit de hele regio.

Tot 3 december!

Marcel van Driel, Hoofd Verkoop Omroep West

Uw presentator Frits Huffnagel

TVSPECIAL2014
VIP KAARTEN

TV OPNAMES OPTREDENS LUXE BUFFET DINER SKYSUITES VOUCHER VOUCHER VOOR OVERNACHTING IN TOP APPARTEMENT
TV SPOTS TV NETWERKVERSLAG LOGO OP MEGA-LEDSCHERM BANNERS OP MOBIELE APP

