INSCHRIJFFORMULIER
Bedrijfsnaam

Mobiel

Contactpersoon

Email adres

Adres

Website

Postcode/Woonplaats

Facebook

Telefoon

Instagram

Fletcher Bruidsevenementen
O Zilver

O Goud

O Diamant

O Platina

1 x bruidsevent

2 x bruidsevent

3 x bruidsevent

4 x bruidsevent

€225 per beurs

€399

€550

€699

Bruidsbeurs 2017
O 8 oktober

TOTAAL

€

One day Wedding 2017
Hotel-Restaurant Erica

O 26 maart

Landgoed Hotel Avegoor

O 24 september

De Kalkovens

O 12 november

Slot Moermond

Bruidsbeurs 2017
Een standaard stand omvat 2 m² en is voorzien van tenminste 1 tafel afhankelijk van de beurszaal.
aantal
O Extra tafel 140 cm x 70 cm à €25

X

beurzen

X

beurzen

O Stroom in stand (inclusief)

X

stroompunten

O Extra lunch à €12,50 per persoon

X

personen

O Extra statafel à €10

€
€
€
€

O Deelname aan bruidsshow (bruidsmode, visage, hairstyling, entertainment, etc.)
Inspiratiedagen
O Ja, ik neem graag kosteloos deel op de volgende locatie:
Verspreiding flyers €99
O Ja, ik wil graag mijn flyer verspreiden via de kanalen van Fletcher Trouwen.

€

Trouwen Magazine
Heeft u interesse in adverteren in het magazine van Fletcher Trouwen? Wij bekijken graag de beschikbaarheid en nemen
persoonlijk contact met u op..
O Advertentie spread

€1250

€

O Kosten 1/1 pagina

€750

€

O Tip op locatiepagina

€75

€

O Advertorial

€250

€

Bijzonderheden

Handtekening
Leverancier

Handtekening
Fletcher Trouwen

Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden UVH van toepassing. Deze kunt u opvragen bij uw contactpersoon.
Uw inschrijving is pas definitief na ondertekening van Fletcher Trouwen.
O Ja, ik wil… Meer informatie ontvangen over deelname aan de Trouwbeleving evenementen bij Fletcher Hotels en
ontvang € 25 korting met de actiecode: TrouwenbijFletcher.

€

Fletcher Bruidsbeurs | One Day Wedding | Fletcher Trouwen Inspiratiedagen
26 MAART
29 & 30 APRIL
24 SEPTEMBER
8 OKTOBER
12 NOVEMBER

One Day Wedding Landgoed Hotel Avegoor
Fletcher Trouwen Inspiratieweekend
One Day Wedding De Kalkovens
Bruidsbeurs Hotel-Restaurant Erica
One Day Wedding Landgoed Hotel Renesse (Slot Moermond)

Fletcher Bruidsbeurs
Hotel-Restaurant Erica, 8 oktober 2017
Natuurlijk wordt er in 2017 weer de bruisende inspiratiebeurs georganiseerd in Fletcher Hotel-Restaurant Erica. Op deze
prachtige trouwlocatie, gebouwd in de stijl van een landhuis, zijn de mogelijkheden voor een unieke huwelijksdag oneindig.
Deze veelzijdige bruidsbeurs vindt dit jaar voor de 7e maal plaats in de royale Ericazaal met grote raampartijen en mooie
kroonluchters. In de aansluitende Caluna zaal zal de spetterende modeshow plaatsvinden.

Fletcher One Day Wedding
Landgoed Hotel Avegoor, 26 maart 2017
Eens was Landgoed Avegoor het verblijf van vorsten en vorstinnen. Op deze prachtige trouwlocatie in het groene hart van De
Veluwe hebben toekomstige bruidsparen de mogelijkheid om te gast te zijn op de One Day Wedding, waar zij alle facetten van
een huwelijksdag meemaken. Een inspirerende huwelijksceremonie, sfeervolle receptie, gezellige inspiratiebeurs en tal van
proeverijen, workshops en belevingen. Deze bijzondere ‘Late Night Edition’ wordt afgesloten met een spetterende show en een
Walking Dinner. Kaarten zijn voor slechts € 9,50 per persoon te bestellen via de website.
Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier & De Kalkovens, 24 september 2017
De Kalkovens is een uniek monument en ligt pal aan het water met een prachtig uitzicht op ’t Gooimeer, het Nautisch Kwartier
en de oude Huizer Haven. Deze unieke trouwlocatie biedt tal van mogelijkheden voor een prachtige huwelijksdag welke wij
graag laten zien tijdens de One Day Wedding Summer Edition. Een spetterend ontvangst met aansluitend een romantische
huwelijksceremonie met tal van unieke toevoegingen en interactie met de toekomstige bruidsparen. De receptie met heerlijke
bruidstaart en een weddingcocktail zal ook dit maal niet ontbreken. Na al het lekkers is het tijd voor informatie, workshops
en proeverijen tijdens de inspiratiebeurs met gezellige stands en foodtrucks. We sluiten af met spetterende prijzen van de
deelnemende leveranciers.
Landgoed Hotel Renesse & Slot Moermond, 12 november 2017
Op het prachtige Landgoed Moermond ligt het imposante Slot Moermond met haar brede oprijlaan en mooie gracht. Achter
het slot ligt de Slottuin met romantisch prieel. Een echte aanrader voor een unieke huwelijksceremonie. Slot Moermond is
een officiële trouwlocatie en biedt alles voor een romantische huwelijksdag! Een huwelijksdag op deze locatie is waanzinnig
in de zomer én in de winter. Dat laten we de toekomstige bruidsparen graag zien tijdens de speciale One Day Wedding
Winter Edition. Na een interactieve huwelijksceremonie is het tijd voor een toost met bruidstaart. Natuurlijk zal er ook een Hot
Chocolate Bar met marshmallows zijn en is de tuin voorzien van vuurkorven en heaters. Tijdens de inspiratiebeurs is het tijd
voor informatie, workshops en veel beleving in en rondom Slot Moermond.

