place to be:
Beachclub
Bloomingdale

PERSONAL INVITATION

31 august

13 years
anniversary of
The Future Group

VIP
TREATMENT

TIME
20.00 hrs ■ 01.00 hrs

Dresscode
GOLD & WHITE

2013

een terugblik en een vooruitblik

■

Music
makes People come
together

www.tfgandfriends.com

Tips namens de organisatie

2013
Hotelaccomodatie
Er is voldoende Hotel accommodatie in
de buurt. Echter, in dit zelfde weekend is
er ook een groot evenement op het nabij
gelegen circuit van Zandvoort waardoor
al veel Hotels volgeboekt zijn. Houd hier
rekening mee.
Parkeren
Er is op de Boulevard voldoende gelegenheid tot (betaald) parkeren.
Adres Beachclub Bloomingdale
WWW.BLOOMINGDALEAANZEE.COM
ZEEWEG 94, Bloemendaal aan Zee
Voor vragen over TFG & Friends kun je je
richten tot je vaste aanspreekpunt van TFG.
Dat geldt voor de periode tot aan het feest
als ook op de dag zelf.
The Future Group

Rontgenlaan 27
2719 DX Zoetermeer
T 079 363 2905

E contact@the-future-group.com

Beste gast/genodigde van TFG & Friends 2013,
Bij deze de officiële invitatie voor zaterdag 31 augustus aanstaande voor jou en je partner!
“Friends” die er de voorgaande edities bij waren kenmerkten TFG & Friends als volgt: “zonnig”, “emotioneel”, “muzikaal”, “gezellig”, “genieten”, “rustmomenten”, “sfeer”, “goed
georganiseerd”. Veelvuldig kregen wij het verzoek om snel weer een “TFG & Friends” te
organiseren ! Voor ons als organisatie een mooi compliment. Geen standaard bedrijfsfeest
dus maar een gezellig avondje uit.

Dress code:
GOLD & WHITE
Bij aankomst krijg je van ons TFG & Friends team polsbandjes. Op verzoek van de
beveiliging dien je je te legitimeren.
Vanaf dit moment kun je gaan genieten van een heerlijke avond entertainment met
een geweldige mix van artiesten en verrassende acts.

Kunnen we de voorgaande edities overtreffen dit jaar? Lastig, maar, TFG zou TFG niet zijn
als we niet minimaal een poging zouden wagen dit voor elkaar te krijgen. Alle ingrediënten
om dit te gaan realiseren zijn aanwezig dus...

Alvast een beetje de sfeer proeven?
TFG & Friends 2011 in beeld en geluid kan je terugzien op www.TFGandFriends.com

Want naast de heerlijke drinks & tastings gaan we vooral muzikaal "los" deze avond, van
begin tot eind!

We rekenen ook dit jaar weer op mooi weer en gaan er met elkaar een bijzondere en
weer onvergetelijke avond van maken !

Waar?
BEACHCLUB BLOOMINGDALE,

Namens The Future Group, alle collega's,

"more than just a beachclub, it is a luxury lifestyle"
www.bloomingdaleaanzee.com

1 augustus!

3
Tot Bloomingdale, tot

Tijden?
Ontvangst: 20.00 uur
Officiële programma start: 20.30 uur
Einde TFG & FRIENDS: 01.00 uur
Advies: blijf tot het einde !

een terugblik en een vooruitblik

dé maat in ondernemen

■

www.tfgandfriends.com

