
HET ULTIEME KERSTGESCHENK 
VOOR HET BEDRIJF EN 
MEDEWERKERS!
Kerst is hot! Zo populair als festivals zijn in 
de zomer, zo populair zijn kerstmarkten 
en kerstborrels in december. Sla nu twee 
vliegen in een klap: Combineer uw 
kerstbijeenkomst en kerstgeschenk en 
verras uw medewerkers door ze op uw 
kosten te laten shoppen! Stelt u zich voor. 
Een unieke ruimte compleet ingericht in 
kerstsferen, vuurkorven, houten chalets met 
heerlijke hapjes en drankjes, kerstbomen 
in overvloed, wellicht een schaatsbaan 
en een echte kerstmarkt waar vanachter 
tal van kramen diverse producten worden 
aangeboden. Collega’s staan ontspannen 
met een drankje in de hand bij te praten 
of laten elkaar hun zojuist op de kerstmarkt 
aangeschafte kerstcadeaus zien. Verderop 
gaan mensen op een winterse foto, 
schenken hun laatste munten aan het 
door u gekozen goede doel en betreden 
de eerste mensen de dansvloer. Anderen 
wagen een rondje op de schaatsbaan. 
Saamhorigheid viert hoogtij. 

HOE WERKT HET?
PPeople heeft de handen ineen 
geslagen met diverse locaties en een 
kerstmarktspecialist. PPeople neemt u 
al het werk uit handen. U geeft aan om 
hoeveel mensen het gaat, welk budget u 
beschikbaar heeft voor het kerstcadeau en 
of uw voorkeur uitgaat naar een hippe of 
traditionele kerstsfeer. Wij doen de rest...

As a matter of speaking, want uiteraard 
wordt uw input zeer gewaardeerd 
waardoor wij dit evenement unieke prikkels 
mee kunnen geven, passend bij uw 
organisatie en medewerkers. 

Wij kunnen u al een compleet kerstevent 
inclusief kerstmarkt en catering aanbieden 
vanaf  € 99,00 p.p. (bij 500 gasten)

INCLUSIEF
> Standaard gepersonaliseerde website 
(keuze uit 20 sjablonen), registratietool, 
e-mail uitnodiging, herinnering en e-ticket
> Locatiehuur
> Kerstdecoratie, podium en meubilair
> Ontvangsthapjes en diner gepresenteerd  
   vanuit houten chalets/kraampjes
> Drankarrangement op basis van 5 uren
> Ontvangstanimatie en DJ
> Fotograaf
> Organisatiekosten kerstmarkt 
> Organisatiekosten PPeople
 
Exclusief kosten van kerstgeschenk zelf; 
door elke organisatie zelf te bepalen. 

Uiteraard kan dit concept ook worden 
ingezet bij andere aantallen en kan het 
concept worden uitgebreid en aangepast 
speciaal voor uw organisatie. Of het 
nu gaat om een doldwaze kerstquiz op 
maat, een mooie opening, verrassend 
entertainment of prikkelende activiteiten 
om uw boodschap over te brengen, wij 
bedenken het graag. 

PPEOPLE
WWW.P-PEOPLE.NL
INFO@P-PEOPLE.NL
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DE KERSTMARKT; SHOPPEN OP 
KOSTEN VAN DE WERKGEVER!
Bij binnenkomst ontvangen de gasten allen 
een shopper en een envelop met speciale 
munten ter waarde van het bedrag dat de 
organisatie per persoon ter beschikking heeft 
gesteld als kerstgeschenk. De gasten kunnen 
hiermee terecht bij de diverse kraampjes 
op de gezellige kerstmarkt. De producten 
variëren in prijs en zijn onder te verdelen 
in een aantal categorieën zoals Home & 
Cooking, Beauty & Fashion, Relax & Outdoor, 
Gadget & Sport, Food & Drinks. Nog een paar 
muntjes over? Doneer deze aan de door de 
organisatie uitgekozen goede doelen. 
Op basis van aantal gasten, ervaring en 
vakkundige formules wordt bepaald hoeveel 
van elk product meegenomen wordt. Heel 
soms komt het toch voor dat één van de 
producten onverwachts populair blijkt en 
uitverkocht raakt. In dat geval is het mogelijk 
een nabestelling te plaatsen, welke later 
naar het huisadres wordt verstuurd. Voor 
de niet aanwezigen zijn er verschillende 
opties. Zo kan er een pakket samengesteld 
worden dat naar deze achterblijvers wordt 
gestuurd of kunnen zij gebruik maken van de 
webshop.

LOCATIES
Mogelijke locaties reeds in kerstsfeer ingericht:

> Hart van Holland Nijkerk
> Midden Nederland Hallen Barneveld
> Studio’s Aalsmeer
> Landgoederij Bunnik
> Green Village Nieuwegein
> ZuidPool Amsterdam

DE KERSTMARKT 
VAN HET JAAR


