‘Live’ vergaderen op 1.5 meter afstand? Of liever virtueel samenkomen?
Wij kennen de locaties en de mogelijkheden in deze bijzondere tijd.

+31 (0)20 345 23 22

mail@hotelpartner.nl

JIJ DE COMPLIMENTEN, WIJ HET WERK!
Bij ons geen 'doe het zelf', maar persoonlijk contact!
Efficient Hotel Partner (EHP) is gespecialiseerd in het zoeken,
boeken en adviseren van hotels, vergader- en congreslocaties
alsmede het verzorgen van evenementen, busvervoer en
restaurants in binnen- en buitenland. EHP ontzorgt en verzorgt
al ruim 20 jaar dé perfecte match tussen de opdrachtgever en
de locaties en staat in de markt bekend om haar specifieke
persoonlijke dienstverlening. Wij garanderen: zorgeloos
uitbesteden. Ons team wordt gevormd door specialisten die
allen hun sporen in de hotellerie, reis- en congresbranche
ruimschoots verdiend hebben. Efficient Hotel Partner levert
maatwerk, bespaart je tijd en geld, werkt snel, doeltreffend en
zoals onze naam al doet vermoeden: efficiënt! Laat je
verrassen, neemt contact met ons op en leun daarna heerlijk
achterover!

Meer over ons? www.efficienthotelpartner.nl

HET INSPIRATIEMAGAZINE
Jouw persoonlijke consultants informeren je graag over alles
wat nù wel mag/kan.
Wat mag je verwachten:
• Bijeenkomsten conform de meest recente RIVM maatregelen
• Work@Home en Event@Home pakketten ter ondersteuning
van virtuele evenementen
• Advies bij online en hybride bijeenkomsten
• Online teambuilding spellen en virtuele quizzen
• Ontbijt-, lunch-, diner- en borrelpakketten
• Waardering in diverse pakketten met de feestdagen
• Advies op maat ten aanzien van ieder hospitality vraagstuk.
Denk hierbij ook aan; boeketten, cadeaus bij jubilea, zieke,
verjaardag, etc.
Niets is te gek!

Neem contact op met ons team:
+31 (0)20 345 23 22
mail@hotelpartner.nl

OH EN VOOR JE VERDER LEEST…
Het gaat ook wel eens mis.

Ons team doet er alles aan om er continu voor te zorgen dat
iedereen zijn/haar pakket op tijd ontvangt, en dat alle
verbindingen soepel verlopen. Alleen soms gaat er weleens iets
mis! Maar we blijven lachen toch?
Wij staan voor je klaar.

Neem contact op met ons team:
+31 (0)20 345 23 22
mail@hotelpartner.nl

Onze specials voor waardering, bewondering en verwondering!
JOUW PERSOONLIJKE CONSULTANTS VOOR HARTVERWARMENDE MOMENTEN

+31 (0)20 345 23 22

mail@hotelpartner.nl

ONTS

ANJE

Oh kom maar eens kijken….
Krap nog een maand te gaan en het is alweer
Sinterklaas. Zo ontwikkelden wij een klein pakket,
om gemakkelijk door de brievenbus toe te sturen.
Even iets extra’s om de medewerkers een blijk
van waardering te geven.
Pakket bestaande uit:

va.

- Bolletje kruidnoten 100 gram

€ 10,00
- Schuttelaar sint schuimpjes 50 gram
- 2 chocolade mini-Sintjes
p.s.
- 6 chocolade munten
- Tekst of gedicht op gepersonaliseerde kaart, opmaak door ons te verzorgen
- Verpakt in rood brievenbusdoosje

Tarief per stuk
vanaf 20 stuks
vanaf 50 stuks
vanaf 100 stuks

€ 11,90
€ 10,75
€ 10,00

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

SPARKTREE
Een boom vol bewondering!
Dit jaar gaat in de boeken als uniek, bijzonder en
vooral een jaar dat veel flexibiliteit heeft
gevraagd van ons allemaal. Speciaal voor de
harde (thuis)werker selecteerde wij de
SPARKTREE. Een boom vol waardering voor
relaties, collega’s of klanten.
va.

€ 44,95
p.s.

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

SCROOGE; THE ULTIMATE ONLINE WINTER GAME
Ga met 3 geesten naar het verleden, heden en toekomst…
De online winter game is gebaseerd op het verhaal van Charles
Dickens, A Christmas Carol. In deze, in een hip jasje gestoken, te
gekke remote game gaan jullie op zoek naar de ware kerst spirit
voor Ebenezer Scrooge.
Optioneel toe te voegen!
Nadat jullie Scrooge wat beter hebben leren kennen nemen de 3
geesten jullie mee naar het verleden, heden en toekomst. Voor de Scrooge! Kerstborrelpakket:
• Plaid 260 grs flannel fleece 150 x 200cm
geesten moeten jullie samenwerkingsopdrachten uitvoeren en
(ook verkrijgbaar in wit)
puzzels oplossen voordat ze jullie laten gaan.
• set van 2 kandelaars 26 en 32 cm
• 6 kaarsen (zwart, wit of goud)
Aan het einde van het spel komen jullie er achter of jullie Mr.
• chocospoon marshmallow
Scrooge tot inzicht hebben kunnen brengen.
• fles biologische rode wijn

De online game eindigt met het nagenieten en bekijken van de
hilarische foto’s en video’s die jullie gemaakt hebben. En we
maken, niet onbelangrijk, de winnaars van het spel bekend!

•
•
•
•

Trafo organic handcooked chips 125 gr.
Wooden tower game
kaartje voor de ontvanger
exclusief: verzendkosten
vanaf

€ 35,00

vanaf

p.p.

€ 19,95
p.p.

vanaf 10 personen

ca. 1,5 uur

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en o.b.v. beschikbaarheid en deelnemers.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

Zoom, MS Teams

WITH COMPLIMENTS
De complimenten voor jouw inzet in 2020!
Een gevarieerd pakket voor de feestdagen met
vragenspel voor een gezellige virtuele kerstborrel.

Pakket bestaande uit:
- een mooie fles rode of witte wijn
- vragenspel in een mooie pot ‘Cmplimnt’
- set van 2 kandelaars
- sfeerkaarsen 6 stuks
- kaasje 180 gram
- Tyrrell’s chips black truffel & sea salt
- kaartje voor de ontvanger
- verpakt in kerstverzenddoos

va.

€ 39,50
p.s.

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

MAGNUM
Een ‘klassieke’ verwennerij tijdens de feestdagen!
Verwennen in deze bijzondere tijd! Een tijd waarin veel
gevraagd wordt ten aanzien van ieders flexibiliteit,
creativiteit en inzet. Laat dit tijdens de feestdagen niet
ongemerkt voorbij gaan.
In samenwerking met De Wijnschuur ontwikkelen wij
bijzondere kerstpakketten naar wens en budget. Zo is het
mogelijk om een pakket met gegraveerde glazen, een
heerlijke Magnum fles of een andere exclusieve fles wijn
en diverse versnaperingen te verzorgen.
Een voortreffelijke verwennerij speciaal voor tijdens de
feestdagen.

Vraag je voorstel aan

PRIVATE DINING

Thuis culinair genieten!
Wij kennen de beste chefs van het land, met het
sluiten van de horeca worden er natuurlijk
overheerlijke diners verzorgd, die je kunt afhalen
of laten bezorgen.
Daarnaast zetten wij onze bekende chefs in voor
een culinaire Private Dining. Immers mag je nog
tot maximaal 2 personen per dag thuis ontvangen.

Vraag ons team naar de mogelijkheden:
+31 (0)20 345 2322
mail@hotelpartner.nl

Trainingen, meetings of congressen online?
Deze pakketten zorgen gegarandeerd voor meer aandacht tijdens jouw online event!
JOUW PERSOONLIJKE CONSULTANTS ADVISEREN BIJ 1001 PAKKETTEN

+31 (0)20 345 23 22

mail@hotelpartner.nl

BIJZONDERE WIJN
Wijnen geselecteerd door onze wijnspecialist.
Met zorg selecteerden wij met de wijnspecialist overheerlijke
wijnen speciaal voor jou, je collega’s of jouw relaties en/of
opdrachtgevers.

va.

€ 24,71
p.s.

Pakket 1 rood of wit:

Pakket 2 rood of wit:

125 Primitivo, Puglia Italië (rood) of Domaine
Paul Mas Cres Ricards Viognier (wit) met keuze
uit:
• noten mix of boerenmetworst (gevacumeerd)
• in houten kist met of zonder Wijnschuur logo
• wijnomschrijving
• begeleidende brief voor ontvanger

Terre del Bruno Chianti Riserva (rood) of Les
Vignes Collection Chardonnay (wit) met keuze uit:
• truffel kaas of VSOP kaas gevacumeerd of
Macadamia mix of Cacciatore gedroogd worstje
(gevacumeerd)
• in houten kist met of zonder Wijnschuur logo
• wijnomschrijving
• begeleidende brief voor ontvanger

va.

€ 19,82
p.s.

Pakket 3 rood én wit:
Nius Sauvignon/Verdejo en JeNius Rioja
Tempranillo met:
• Hartige koekjes van Bakkerij Out
• Boerenmetworstje (gevacumeerd) van Slagerij
Stronkhorst
• Macadamia mix
• in houten kist met of zonder Wijnschuur logo
• wijnomschrijving
• begeleidende brief voor ontvanger

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

va.

€ 30,33
p.s.

PROOST EN BORRELSE
COMPLETER DAN COMPLEET OM EXTRA VAN TE GENIETEN MET HET TEAM!
Met zorg selecteerden wij weer overheerlijke borrelpakketten. Al deze pakketten zijn
gemakkelijk om te zetten naar winterse pakketten speciaal gedurende de
feestdagenperiode. Plaats je aanvraag bij ons team en laat je adviseren op basis van
jouw wensen.

Borrelpakket – groot genoeg

Borrelpakket - L

Borrelpakket - XL

Pakket bestaande uit:
• 2 drankjes, keuze uit:
• rode/witte wijn 25 cl
• speciaalbier
• alcoholvrij
• Avernou miniworstjes 75 gr.
• Trafo handcooked chips 40 gr.
• Duyvis pinda’s 60 gr.
• 5 Babybell kaasjes
• kaartje voor de ontvanger
va.

Pakket bestaande uit:
• 2 drankjes, keuze uit:
• rode/witte wijn 25 cl
• speciaalbier
• alcoholvrij
• Avernou miniworstjes 75 gr.
• Trafo handcooked chips 40 gr.
• Mr. Filbert’s mixed nuts 50 gr.
• Say Cheese 180 gr. (meerdere
smaken verkrijgbaar)
• Merza olijven
• kaartje voor de ontvanger
va.

Pakket bestaande uit:
• 2 drankjes, keuze uit:
• rode/witte wijn 25 cl
• speciaalbier
• alcoholvrij
• Avernou miniworstjes 75 gr.
• Bazqet popcorn 22 gr.
• Trafo handcooked chips 40 gr.
• Mr. Filbert’s mixed nuts 50 gr.
• Say Cheese 180 gr. (meerdere
smaken verkrijgbaar)
• Merza olijven
• chocolade truffels 250 gram
• set van 2 bamboe serveerplankjes
• kaartje voor de ontvanger

€ 24,50
p.s.

€ 27,50
p.s.
Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

va.

€ 39,50
p.s.

BORRELEN
Nog meer borrelen met het team, want de keuze is reuze!
Geniet van een echte borrel ‘experience’ met de veelzijdigheid aan
pakketten. Wij selecteerden de twee meest bestelde pakketten!
Liever een ander pakket? Neem contact op met ons team.

Proost Borrelpakket:

Saluti Borrelpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 fles Thijsthees
1 fles Affligem blond
1 fles Picollo Cava
1 zak Seaweed Tortilla chips (135 gr)
1 zak John Altman Popcorn (32 gr)
1 bakje vers gebrande nootjes van
de Cronjé (100 gr)
Borrelplacemat
Bezorging in heel Nederland
va.

€ 20,00
p.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 fles Affligem blond
1 fles Bokbier Vuurgloed van de 7
Deugden
1 fles Piccolo cava
1 fles Thijsthee
6 Olijck Charcuterie worstjes (90 gr)
1 bakje vers gebrande nootjes van de
Cronjé (100 gr)
1 zak Oesterzwam chips van Gro (60 gr)
1 zak John Altman Popcorn (32 gr)
va.
Borrelplacemat
€ 25,00
Bezorging in heel Nederland

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

p.s.

NOG MEER BORRELLEN
Virtueel borrelen met het hele team.
Borrelen, maar nu virtueel met het team bij
elkaar. Wij selecteerden de meest fijne partners
om mee te werken. Zo ben je verzekerd van een
overheerlijk borrelpakket. Let op: plaats je
bestelling tijdig.

va.

€ 31,95

VideoBelBorrel-pakket

VrijMiBorrel-pakket

Kerstborrel-pakket

Elke collega krijgt een
borrelpakket met een fles wijn
of twee speciaal biertjes of
alcoholvrij thuis gestuurd. Met
de lekkere nootjes, chocolaatjes,
vleesjes en alle andere snacks
die er bij zitten, maken jullie er
samen een gezellige middag van.

Het borrelpakket is speciaal
samengesteld om jouw weekend
goed te laten beginnen en zit
bomvol met de lekkerste
drankjes en lekkernijen!
Wat je sowieso kan verwachten:
▪ Wijn en speciaalbier
▪ Frisdrank of een lekker sapje
▪ Ca. 300 gr. lekkere hapjes,
vleesjes, kaasjes, etc.
▪ Snacks waar je je vingers bij
aflikt
va.

Het pakket bestaat uit:
Wijn: Heerlijk soepele Spaanse Tempranillo
Speciaalbier: Twee spannende winterbiertjes
Kaas: Italiaanse duurzame Fiandino met een
bijpassende kaasdip
Snackworstjes: Ambachtelijke spaanse fuet
óf Chorizo
Noten: Exclusief van Salty Dog, rechtstreeks
uit de Engelse pub
Chips: Handgekookte chips van Salty Dog,
ook weer uit de pub
Noga: Italiaanse noga, heerlijk zoet
Chocolade: Chique Tartufo’s om van te
genieten. Diverse smaken
Rijstecrackers: Pittige aziatische Sumatra mix
Kerstmutsen: Twee leuke kerstmutsen om de
feestdagen nóg feestelijker te maken!

va.

€ 19,45
p.s.

€ 30,45
p.s.
Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn inclusief BTW en verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

p.s.

GRENZELOOS!
Het koffie- of theemoment in de ochtend of een
kanjerpakket als blijk van waardering?
Een pakket op maat ter ondersteuning van je virtuele vergadering of
congres of een pakket voor de online ochtendpauze. De mogelijkheden
zijn grenzeloos, samen in goed overleg met de opdrachtgever
ontwikkelen wij een fantastisch pakket naar behoefte en wensen.
Let op: plaats je aanvraag tijdig ca. 1 tot 2 weken voor verzending.

Ontbijt-pakket
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie/theemomentje

Bio-Borrel-pakket

• 1 flesje Highball cocktail
• mok 30 cl of theeglas
mok 300 ml
alcoholvrij 250 ml
gegraveerd 32cl
2 theezakjes in doosje
•
1 blikje Nix & Kix 250 ml
• 2 onderzetters (online/offline)
flesje biologisch sap
•
1 flesje Bundaberg gingerbeer
• 2 theezakjes in doosje
worstenbroodje
• reepje Tony’s Chocolonely 47 • 1 zakje biologische groentechips
toasts
40 gram
gram
potje jam 30 gram
•
1 zakje Bazqet popcorn 22 gram
• robuuste koek (cranberry of
appel
•
1 zakje Mr Filbert’s mixed nuts
appel)
kaartje voor de ontvanger
50 gram
• granola bar
•
Persoonlijk kaartje voor de
• muffin
va.
ontvanger
• kaartje voor de ontvanger
€ 32,50
p.s.

va.

va.

€ 27,50

€ 22,50

p.s.

p.s.

Fit-pakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fitness elastiek
waterfles (in
meerdere kleuren
verkrijgbaar)
flesje AA drink High
Energy
reepje Tony’s
Chocolonely 47 gram
granola bar
mars
robuuste koek
spelpion
kaartje ontvanger
va.

€ 29,50
p.s.

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten. Het tarief is afhankelijk van de afname.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

COCKTAIL TIME!
Shake it, shake it … till you make it!
Voor iedere gelegenheid is er wel een reden om cocktails te shaken!
Start je virtuele meeting en maak met elkaar een overheerlijke cocktail.
Ideaal, je bent bezig én je hebt tegelijk een leuk gesprek. Het levert ook
nog hilarische printscreens op van je collega’s.
Iedere cocktailbox bestaat uit:
•
alle ingrediënten voor maar liefst vier cocktails
•
een duidelijk recept & tutorial zodat jij echt aan de slag kunt gaan
•
vers fruit en garnering voor de perfecte cocktails
•
breid je cocktailkennis uit
Optioneel: Breid het pakket uit met een shaker + € 5,00
Een greep uit de mogelijkheden:

Gin & Tonic Box

va.

€ 34,95

Elke gin komt met bijpassende tonic en garnering
p.s.
• Alle ingrediënten voor minimaal 6 verse gin & tonics
• Lekkere gin & tonics die met de “build” techniek zijn gemaakt

va.

€ 24,95
p.s.

Mocktail (0.0%): Lobster Iced Tea
Geniet van de lekkerste alcoholvrije cocktails met deze variatie op de Paloma.
• Alle ingrediënten voor minimaal 4 verse alcoholvrije cocktails
• Ideaal voor de bewuste borrelaar, of voor de afwisseling.
va.

Monthly sensation!

Elke maand een andere unieke overheerlijke cocktail!
• Alle ingrediënten voor minimaal 4 verse seizoenscocktails
• Een verrassing voor de echte cocktailliefhebbers

€ 29,95
p.s.

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten à € 4,95.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

Er is een groot scala aan cocktailboxen te bestellen.

CHOCOLAATJES
Het allerlekkerste om te ontvangen!
De zoete geur van cacao, de verrassende
vullingen. Unieke bonbons die je steeds weer
naar de volgende bonbon laten verlangen. Ons
team is er gek op!

Bonbon small

Bonbon medium

Bonbon large

• doosje met 9 verschillende bonbons • doosje met 9 verschillende bonbons • doosje met 20 verschillende bonbons
• kaartje voor de ontvanger
• een overheerlijk flesje wijn
• een overheerlijk flesje wijn
• kaartje voor de ontvanger
• in een luxe doos
va.
• kaartje voor de ontvanger

€ 16,45

va.

va.

p.s.

€ 28,15

€ 39,95

p.s.

p.s.

Logo of tekst op de bonbon? Bij minimaal 18 doosjes bonbons à € 85,00
Logo of tekst op het doosje? Bij minimaal 120 doosjes bonbons à € 115,15
Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

VIRTUELE WIJNPROEVERIJ!
Met zorg voor jou samengesteld.
Een virtuele wijnproeverij, met of zonder begeleiding! Dit pakket
vertegenwoordigd een basis en je kunt het zo uitgebreid en exclusief
mogelijk maken.
Bij deze virtuele wijnproeverij zorgen wij voor een mooi boekje met een
ruime omschrijving van de wijnen. Zodoende kun je ook ongedwongen
met elkaar de wijnproeverij beleven. Net als met een echte
wijnproeverij zorgen wij natuurlijk ook voor een lekkere versnapering.

Virtuele wijnproeverij

va.

€ 52,75
• 2x 44 cc glas, gegraveerd met logo of slogan
p.s.
• Domenico Fraccaroli Valpolicella Italië
• Chateau Bellepoule rosé Cotes de Provence
• Brisios Ribera del Duero Spanje
• Een heerlijke oude kaas VSOP
• Kurketrekker voor de wijnen
• Boekje met ruime omschrijving van de wijnen
• Persoonlijke tekst voor de ontvanger
• Het pakket wordt verzorgd in een mooie wijnkist (desgewenst met opdruk)

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

BIERTJES PROEVEN!
Van de ambachtelijke brouwerij!
Een overheerlijke virtuele proeverij met bier of gewoon een heel leuk
pakket voor je collega’s. In samenwerking met de Naecktebrouwers
hebben wij de volgende pakketten voor je samengesteld. Wij
selecteerden een mix van bierstijlen die enerzijds afwisselen zijn voor
de proeverij en anderzijds goed passen bij dit seizoen.
Bier proeven

8 verschillende bieren

• 2x Meissa – een dorstlessend bier van 4,8%
• 2x Naeckte Bock – ons bokbier, ideaal voor
deze periode van het jaar, 7,5%
• 2x Nimf – tripel van 8,5%
• 2x Oceanic Flight – IPA van 6,5%
• Kaartje voor de ontvanger

• 1x Meissa – een dorstlessend bier van 4,8%
• 1x Naeckte Bock – ons bokbier, ideaal voor
deze periode van het jaar, 7,5%
• 1x Nimf – tripel van 8,5%
• 1x Oceanic Flight – IPA van 6,5%
• 1x Lichtekooi – Alcoholarm, <1%
• 1x Dirndl – een hefeweizen van 5,5%
• 1x Heat Stroke – een fris bier, voor een
mooie nazomerdag van 5%
• 1x Feeks – typisch blond bier in Belgischse
stijl 6%
• Kaartje voor de ontvanger

va.

€ 20,00
p.s.

va.

€ 20,00
p.s.

Virtuele proeverij
Een persoonlijke uitleg over de bieren? Voeg een virtuele proeverij toe en
ontvang uitleg van de brouwer zelf! Meerprijs bedraagt € 7,50 per persoon
(min. 10 personen)

ca. 1 uur

Zoom en/of MS Teams

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

THUISWERKLUNCH!
A good meal keeps you moving all day long!
Een overheerlijke en dagverse maaltijdbox. Vooral voor het
ontbijt of de thuiswerklunch zijn er volop mogelijkheden.
Natuurlijk bieden we ook varianten voor de borrel of zelfs het
diner. Let op: plaats je bestelling op tijd voor het inregelen van
de planning cq. bezorging.
Volledig op maat verzorgen we de heerlijkste maaltijdboxen.
Plaats jouw aanvraag met de volgende informatie:
Datum:
Personen:
Gewenste maaltijd box:
Omschrijving van de wensen; bijvoorbeeld: alleen gezonde items en sappen
Geografie / plaatsnamen adresseringen:
Budget:
Gewenst tijdslot voor bezorging:
Reden:
Bijv., ter ondersteuning online event of vergadering / bijeenkomst thuis.
Overige:
Zoals dieetwensen/ allergieën.

Tarieven:
Een voorstel wordt altijd op maat gemaakt, dus plaats je aanvraag op tijd!
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

HOSPITALITY WISHCARDS!
Volledig op maat en naar wens met jouw persoonlijke boodschap!
Ons team ontwikkelt diverse wenskaarten, volledig naar jouw wens.
Afhankelijk van het doel van jouw evenement, of gewoon omdat je je team
wil bedanken of relaties wil laten weten dat je aan hen denkt.
De kaarten zijn volledig naar wens te bedrukken, desgewenst met logo van
jouw bedrijf of online event. Ons team ontwerpt voor jou de kaart, zowel
qua uitstraling als desgewenst de tekst die in de kaart komt te staan.
De kaarten worden dubbelzijdig bedrukt met aan de binnenkant jouw
persoonlijke tekst voor je team of relaties. De kaarten worden op maat
ontwikkeld vanaf een minimale bestelling van 20 kaarten.
De kaarten zijn zowel virtueel als per post te verzenden!

PLAATS JE AANVRAAG:
+31 (0)20 345 2322
mail@hotelpartner.nl

Diverse ontwerpen voor digitale of gedrukte wenskaarten.

CADEAUBONNEN
Ze zijn er in alle soorten!
Dankzij onze samenwerking met
YourGift cadeaukaart, heb je via ons
de mogelijkheid tot 1001
cadeaubonnen. Leuk om je team
even extra waardering te sturen.
Met de YourGift cadeaukaart kan je:
1)
Direct shoppen
2)
Doneren aan een Goed Doel
3)
Tijdschrift abonnement
4)
Omwisselen voor een ander A merk
Cadeaukaart zoals BOL.com,
Thuisbezorgd, Wehkamp en vele
anderen.
Extra voordelen van de YourGift cadeaukaart:
- EGI Waarborg
- Keurmerk Cadeaukaart
- 49 maanden onbeperkt geldig!

Tarieven:
Vanaf € 10,00 per cadeaukaart te bestellen.
Exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

Is ‘Live’ even niet mogelijk?
Van Livestreams tot diverse virtuele spellen en hybride mogelijkheden.
JOUW PERSOONLIJKE CONSULTANTS BIJ ONLINE EVENTS EN TEAMBUILDING

+31 (0)20 345 23 22

mail@hotelpartner.nl

EFFECTIEF COMMUNICEREN
LIVE, Live streams, Zoom, Microsoft Teams, Skype,
Hybride, GoToWebinar, etc… volg jij het nog?!
COVID19 liet ons in rap tempo virtueel gaan! Tal van
aanbieders schoten als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels
hebben we onze trechter-tactiek toegepast en adviseren onze
persoonlijke consultants je met de juiste partners voor een
online event, hybride congres of virtuele meeting!
Jouw persoonlijke consultants adviseren je graag bij:
•
•
•
•
•
•
•

virtuele vergaderingen en trainingen, eventueel i.c.m. onze pakketten
online hybride congressen
live streams met een studio op locatie
semi live / semi hybride event, dé ideale mix!
evenementlocaties met hybride mogelijkheden
virtueel eindejaarsfeest gecombineerd met een kerstpakket
online teambuilding spellen

+31 (0)20 345 2322
mail@hotelpartner.nl

KERST OF EINDEJAARSFEEST ONLINE
vanaf

Vier de kerst 100% coronaproof!

€ 15,00
p.p.

Wij presenteren je een selectie van de mogelijkheden. Wil je meer toffe
en fijne ideeën? Neem contact op met ons team, op basis van jouw
wensen adviseren wij je graag persoonlijk.
Quaranteambuilding (Kerst)

ONLINE PUBQUIZ (Kerst of Top 2000)

• Virtuele teambuilding game waarin alles
samenkomt en een ware strijd losbarst;
gewoon vanuit huis!
• De kerstman overvalt je met creatieve doe
opdrachten, escape games, quizvragen en
gepersonaliseerde vragen en opdrachten.
• Let op: wij controleren alles direct en
zorgen voor een live score én.. een live chat
waarbij iedereen actief betrokken gaat zijn.
Gezellig!

• De leukste online pubquizzen van
Nederland! Speel individueel of in virtuele
teams.
• Kies voor een Online Kerstquiz
gepresenteerd door de vrolijke kerstman of
test jullie muziekkennis in de Online Top
2000 Quiz.
• Gevarieerde rondes met diverse thema’s.
Een gepersonaliseerde ronde? Ook dat kan!
• Live presentatie én jury voor de
puntentelling. Vanuit een speciaal
ingerichte studio!
vanaf 15 personen

Plaats nu je aanvraag

ca. 1,5 uur
Zoom, Google Hangouts, MS Teams

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en o.b.v. beschikbaarheid en deelnemers.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

Virtuele Foute Kerstbingo
• Niet zomaar een bingo! Een foute
kerstbingoshow met diverse themarondes
en ludieke opdrachten.
• Live presentatie door de vrolijke kerstman
vanuit een speciaal ingerichte kerststudio.
• Maak kans op fantastische
kerstprijzen. Bingo!? Alweer een winnaar!

Wij adviseren je graag
bij een passend kerstpakket.

PROJECT ARROW
Kruip in de huid van: Donald Trump, Vladimir Putin, Xi
Jin Ping, Angela Merkel of Boris Johnson
Speel de meest nieuwe Remote Teambuilding Game! Project Arrow is
een spannend spel speciaal ontwikkeld voor grote en kleine groepen,
waarbij de spelers niet bij elkaar in dezelfde ruimte zitten. Aan de hand
van ludieke en uitdagende opdrachten ga je de strijd met elkaar aan.
Het doel? De wereld behoeden van een crisissituatie van ongekende
omvang. Jullie zijn ingehuurd om ervoor te zorgen dat de wereld niet
vergaat.
•
•
•
•

online Teambuilding Challenge met online prijsuitreiking
uitermate geschikt als corona-proof uitje voor kleine en grote(re) groepen
hilarische, creatieve en sensationele teamopdrachten!
verbindende teamactiviteit waarbij samenwerken centraal staan
va.

€ 19,95
Inclusief:
➢ spelmaterialen
➢ professionele begeleiding
➢ prijs voor de winnaar

vanaf 10 personen
ca. 1,5 uur
Zoom, MS Teams, Skype

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

p.p.

HACKED
Je hebt alleen nog jouw identiteit, je mobiele telefoon en
laptop of computer!

O nee! Jullie bedrijf is gehackt! Niemand kan meer bij de
belangrijke documenten en de rekeningnummers worden ‘as
we speak’ leeggeplunderd. De vingerafdruk- en irisscanners om
het kantoor binnen te komen werken ook niet meer. Alle
vestigingen wereldwijd zijn in één klap niets meer waard. Het
enige wat je nog over hebt is je eigen identiteit, je mobiele
telefoon en je eigen laptop of thuiscomputer... Gelukkig maar,
want nu is het in ieder geval nog mogelijk om te communiceren
met je collega's over de hele wereld.
Inclusief:
➢ Hacked game
➢ instructies en login
➢ inzicht in scores en resultaten

va.
vanaf 20 personen
of min. besteding € 390,00

ca. 1,5 uur
Zoom of MS Teams

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

€ 19,50
p.p.

WHO’S THE MILLIONAIRE?!
Ontdek jij de geheime miljonair?
Een van jouw collega's is in het geheim miljonair, en in deze
game kan jij erachter komen wie dat is! Kraak alle aanwijzingen,
voltooi de opdrachten en bel de miljonair als eerste op! Wie
zijn telefoon gaat straks af en blijkt de geheime rijke collega te
zijn?

Het mysterie kan je alleen achterhalen als je samenwerkt met
collega's. Sommige collega's hebben informatie die jou verder
zal brengen, maar andersom geldt dit ook. Een kleine
bijkomstigheid, je weet nog niet wie welke informatie heeft...
Inclusief:
➢ Who’s the millionaire?! game
➢ instructies en login
➢ inzicht in scores en resultaten
➢ leuke prijs voor de winnaar

va.
vanaf 20 personen
of min. besteding € 350,00

ca. 1,5 uur
Zoom

Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

€ 17,50
p.p.

DIVERSE ONLINE TEAMBUILDING
Zo veel virtuele teambuidlings…

vanaf

Naast de voorgaande spellen zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden.
Hierbij enkele andere ideeën voor een leuke online teambuildingactiviteit.
Quaranteambuilding
• Ultieme game waarin alles samenkomt en
een ware strijd losbarst; gewoon vanuit
huis!
• Het spel wat je overvalt met creatieve doe
opdrachten, escape games, quizvragen en
gepersonaliseerde vragen en opdrachten.
• Let op: wij controleren alles direct en
zorgen voor een live score én.. een live chat
waarbij iedereen actief betrokken gaat zijn.
Gezellig!

Online Moordspel
• Onderzoek de moord op de burgemeester.
Speel individueel of in virtuele teams.
• Vakkundige begeleiding door een
uitjesbaas.
• Beleef een bloedstollend verhaal met
bizarre wendingen. Welk team lost als eerste
de moord op en wint dit unieke online
moordspel?

€ 15,00
p.p.

Escape the firm

Virtuele Bingo

• Escape game in het thema van data en
privacy. Vakkundig begeleid door een
uitjesbaas.
• Speel in virtuele teams, tegen andere
teams. Iedere speler ontvangt pakket met
alle inhoud.
• Een zenuwslopende route door het
datacenter. Wie kraakt alle servers het
snelste en komt als eerste tot de belangrijke
eindcode?

• Virtuele bingo met ludieke opdrachten.
Speel individueel of in virtuele teams.
• Live presentatie door onze ervaren bingo
master. Vanuit een speciaal ingerichte
studio.
• Maak kans op ‘fantastische’ prijzen. Alweer
een winnaar!

Escape the firm

Gek op Holland
• Spellen zoals bekend van televisie. Speel

• Opdrachten zoals bekend van televisie.
Speel in virtuele teams, tegen andere teams.
• Vakkundige begeleiding door een
uitjesbaas.
• Lukt het de rat om de boel te saboteren?
En welk team ontwijkt de rat en zorgt zo
voor het meeste geld in de pot?

individueel of in virtuele teams.
• Live presentatie én jury voor de
puntentelling. Vanuit een speciaal ingerichte
studio.
• Met bekende onderdelen: het rad, raad het
lied of niet, kaaswerpen, raad de BN-er, de
spellingsronde en nog veel meer.

Plaats nu je aanvraag
Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en o.b.v. beschikbaarheid en deelnemers.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

vanaf 15 personen

ca. 1,5 uur

Zoom, Google Hangouts, MS Teams

NOG MEER ONLINE TEAMBUILDING!
Samenwerken vanuit huis, teambuilding, hilariteit
vanaf

€ 19,95

Wij ontdekten nog veel meer virtuele teambuilding games.

p.p.

Hackaton

Project Pegasus

Hét spel voor de hardcore puzzelaars. Voor
teams en mensen die graag samen aan een
probleem werken. Het doel van de game is
om de code (de source code) te ontcijferen.
Om dat te bereiken, moeten jullie al jullie
intelligentie, logisch denkwerk en
verbeeldingskracht inzetten om de meest
leuke en uitdagende puzzels op te lossen.
Wie dit het beste én snelste doet wint deze
uitdagende online teambuilding game.

Jullie spelen deze dus met elkaar, op
afstand. Dat kan met je collega’s, vrienden,
familie of het hele bedrijf. Jullie gaan als
secret agents aan de slag om de plannen van
Project Pegasus aan het licht te brengen.
Deze kwalitatieve escape game is
coronaproof en perfect op afstand met
elkaar te spelen. Het is sterk gericht op
samenwerking.

Online Pubquiz
Dit is een te gek spel met jullie eigen
quizmaster. Super leuk om weer eens iets
echt samen te doen met collega’s, familie of
vrienden. Winnen is leuk, maar het
belangrijkste is vooral samen veel lol te
maken. En natuurlijk je algemene kennis te
testen. De vragen zijn divers zodat iedereen
goed mee kan doen.

Plaats nu je aanvraag
vanaf 15 personen
Tarieven:
Alle tarieven hierboven zijn exclusief BTW en o.b.v. beschikbaarheid en deelnemers.
Alle tarieven zijn exclusief Hospitality Service Fee t.b.v. de service door Efficient Hotel Partner.

ca. 1,5 uur

Zoom, MS Teams

Nog andere hospitality vraagstukken die wij mogen beantwoorden?
JOUW PERSOONLIJKE CONSULTANTS VOOR MUSIC MEETING LOUNGE & EFFICIENT HOTEL PARTNER

+31 (0)20 345 23 22

mail@hotelpartner.nl

MUSIC MEETING LOUNGE
Don’t you forget about me! – Simple Minds.

Ontspannen vergaderen tussen vinyl in het pittoreske Oude Dorp van
Amstelveen. Gemakkelijk te bereiken, gratis parkeren.
Het zijn onzekere tijden en daarom zetten we graag een aantal zekerheden voor je op een rijtje:
Onze locatie is volledig corona-proof en aangepast aan de maatregel voor social distancing: 1,5m afstand.
De Music Meeting Lounge wordt altijd exclusief verhuurd, er zijn geen andere groepen.
Extra hygiënemaatregelen en er zijn vanzelfsprekend voldoende desinfecterende handgels in de ruimte.
Niet uit onbeleefdheid, maar uit veiligheid geven we tijdelijk geen hand bij binnenkomst.
En voor de absolute zekerheid informeer naar ons coronaprotocol.
De Music Meeting Lounge is ook nú uitermate geschikt voor gezelschappen van 10 personen in
vergaderopstelling en 15 personen in theateropstelling. Naast de plenaire ruimte bevindt zich op de
vide nog een prachtige creative space. Deze ruimte biedt toegang naar ons fijne dakterras.
En nu het wat kouder wordt, is het bij ons extra gezellig. Je kunt kiezen uit maar liefst 450 elpees en
we steken graag de open haard voor jullie aan. Last but not least: gratis parkeren in de directe
omgeving. Waar vind je dat nog?
Onvergetelijk én veilig vergaderen? We hopen je graag binnenkort te mogen ontvangen!

Website

Sfeerimpressie
Reserveer nu!

KOFFIEAFSPRAAK?!
Virtueel of live?

Na maanden, zou ik je graag weer in de ogen kijken.
Het voelt als heel lang geleden en het is tijd om elkaar weer in de ogen te
kijken. Zowel virtueel als live natuurlijk. Ik kom graag naar je toe, maar je
bent ook van harte uitgenodigd bij ons op kantoor.
Virtueel bijpraten?
Stuur mij een uitnodiging via Microsoft Teams en ik praat je graag bij over
wat wij juist nú wel voor je kunnen betekenen.
Live bijpraten?
Bij jou? Bij mij? Laat het me gerust weten. Ik zie je graag snel!
Wat kunnen wij voor jou betekenen in deze rare tijden?

Tot gauw?!

Enthousiaste groet,
Jacco Verschoor

Efficient Hotel Partner & Music Meeting Lounge
+31 (0)20 345 2322 of jacco@hotelpartner.nl

