So
British !

13.12.19
26.01.20

CARS & LIFESTYLE

UW EVENT OP SO BRITISH !
Eind dit jaar steken we het Kanaal over naar het Verenigd Koninkrijk.
‘So British! cars & lifestyle’ is een onvergetelijke tentoonstelling
die de bezoekers onderdompelt in de sfeer van een land dat talloze
mythische auto’s heeft voortgebracht! Meer dan 50 legendarische
Engelse auto’s van na de Tweede Wereldoorlog, waaronder enkele
zeldzame en uitzonderlijke modellen, zijn tentoongesteld in een typisch
Londense setting die verrassend realistisch is uitgewerkt.
In deze feestperiode vormen mooie winkelstraten met chique vitrines
het decor. Bovendien zal een ‘Black Box’ the place to be zijn voor de
actuele supercars. Het hele museum zal in teken staan van de traditionele
Christmas shopping met zijn prachtige decoratie en enorme kerstboom.
Wie Londen ooit heeft bezocht, weet dat de Britten maar al te graag
een ritje maken met hun stijlvolle oldtimers of glimmende supercars.
De meest exclusieve modellen rijden er gewoon tussen de populaire
auto’s. Dat is ook te zien in ‘So British!’: de tentoonstelling is een
bruisende mengeling van alle soorten auto’s die in het Verenigd
Koninkrijk zijn geproduceerd.

EEN EXCLUSIEF EVENT
De ‘So British! cars & lifestyle’ tentoonstelling in Autoworld opent
haar deuren voor uw events. Het is de ideale gelegenheid om uw
klanten, partners, personeelsleden en hun familie uit te nodigen op
deze exclusieve tentoonstelling.
Ontdek samen met uw genodigden en geniet van deze nog nooit eerder
vertoonde collectie van uitzonderlijke wagens in een unieke scenografie.

DETAIL VAN HET EVENT PACKAGE
• toegang tot de tentoonstelling
• gebruik van de receptieruimte
• hostesses, vestiaire en bewakingsdienst
• catering naar keuze (na het bezoek van de tentoonstelling)
• een verantwoordelijke ter plaatse voor de coördinatie

PRIJZEN
Vanaf minimum 50 personen is een
geprivatiseerde ruimte voorzien per groep
•

•

•

Cocktail (18u30 - 20u00)
> van 50 tot 150 pers: 125€ pp + btw
> van 151 tot 300 pers: 95€ pp + btw
> meer dan 300 pers: 90€ pp + btw
Walking Dinner (19u00 - 23u00)
> van 50 tot 150 pers: 150€ pp + btw
> van 151 tot 300 pers: 125€ pp + btw
> meer dan 300 pers: 115€ pp + btw
Zittend diner (19u00 - 23u00)
> van 50 tot 150 pers: 160€ pp + btw
> van 151 tot 300 pers: 135€ pp + btw

EXTRA OPTIES
• Een gids voor het bezoek aan de expo:
85€ + btw per gids
• De catalogus van de expo:
15€ per catalogus

OP MAAT
Wij maken u een gepersonaliseerd
voorstel over op aanvraag:
• ontbijt (08u30 - 10u00)
• brunch (11u00 - 12u30)
• lunch (12u30 - 14u00), enz.

Info en reservatie:
Autoworld Museum Brussels
Alexandre Lambiet & Lauren Broothaers: events@autoworld.be of 02 736 41 65
www.autoworld.be / www.sobritish.be

