Vergaderen op de schepen van De Muider Compagnie

Vergaderlocatie
Professionele en ongedwongen ambiance om in te vergaderen
Sfeervol en professioneel. Met onze vloot kun je niet alleen fantastische
zeiltochten maken, de schepen zijn ook uitermate geschikt als vergaderlocatie. Benedendeks is er ruimte genoeg voor verschillende
vergaderopstellingen, al naar gelang de wensen van de organisator en
het aantal deelnemers. Audiovisuele middelen zijn beschikbaar.
De nautische ambiance zorgt ervoor dat deelnemers zich sneller op hun
gemak voelen en bijeenkomsten effectiever verlopen. Gecombineerd met
een zeiltocht bieden wij een uitdaging voor geest, lichaam en team.
Audiovisuele middelen - De Muider Compagnie beschikt over diverse audiovisuele middelen zoals beamers, projectieschermen, dvd spelers etc. om uw
vergadering of presentatie professioneel te laten verlopen. U geeft uw wensen
van te voren aan ons door en wij zorgen ervoor dat alles klaarstaat - precies
zoals u het wilt.
Catering - Uiteraard is de catering ook van groot belang tijdens een vergadering
of presentatie. Wij zorgen er dan ook graag voor dat uw wensen gerealiseerd
worden. De Muider Compagnie biedt verschillende mogelijkheden. U kunt gebruik
maken van een van onderstaande vergaderpakketten waarbij alles is inbegrepen.
Natuurlijk kunt u ook zelf een pakket samenstellen. De keuze is geheel aan u, al
helpen wij uiteraard graag met een op maat gemaakt voorstel.
Reacties van klanten
“Door de volkomen andere sfeer aan boord kwamen we veel sneller dan normaal
tot concrete resultaten. Verbazingwekkend wat dat met je doet.”
Gerrit Verkerk, Account Manager ABN Amro
“De combinatie van een efficiënte meeting in de ochtend en zeiltocht in de
middag was perfect. Goed voor de teamspirit en professioneel. Met name onze
buitenlandse gasten vonden het geweldig.”
Event Manager DVBA
Vergaderpakketten
Pakket 1: O ve r s ta g
Halve dag boothuur (ochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur of middag
van 14.00 uur tot 18.00 uur)
Schrijfmaterialen voor iedere deelnemer
Onbeperkt koffie, thee en water
Ruim assortiment koekjes/bonbons
Meeting mints
Pakket 2: Vo o r d e w i n d
Hele dag boothuur (van 9.30 uur tot 17.30 uur)
Schrijfmaterialen voor iedere deelnemer
Onbeperkt koffie, thee en water
Ruim assortiment koekjes/bonbons in de ochtend
Uitgebreide broodjeslunch
Zoete of hartige snack in de middag
Optioneel: borrel als afsluiting eind van de middag
Routebeschrijving en parkeren - De schepen van De Muider Compagnie liggen
afgemeerd in de haven van Muiden en zijn gemakkelijk bereikbaar. Gratis parkeren is mogelijk op loopafstand. Een routebeschrijving treft op onze site aan.
Overnachten - Er zijn diverse hotels in de omgeving van Muiden waar uw gasten
kunnen verblijven. Wij verwijzen u graag door of boeken een overnachting afgestemd op uw wensen.
Voor de actuele prijzen verwijzen wij naar onze website: www.muidercompagnie.nl
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