Programma
16.00 uur
Ontvangst gasten
16.30 uur
Officiële opening
16.45 uur
Proef, praat & geniet
Gelegenheid tot bezoeken van de expositie

Dinsdag 25 juni 2019
Gouwekerk
Hoge Gouwe 39
2801 LB Gouda

20.00 uur
Einde Goudse Haringparty

Proef, praat & geniet
Graag nodigen we u uit voor de 9e
editie van de Goudse Haringparty
op dinsdag 25 juni 2019. Dit jaar
op een wel heel unieke locatie: de
Gouwekerk.
De Gouwekerk is van 18 april tot
en met 30 juni het decor voor de
internationale expositie Bible Art:
van Dalí tot Chagall’. Tijdens de
Goudse Haringparty kunt u uw
gasten dus de unieke kans bieden
om deze expositie te bewonderen
onder het genot van een Hollandse
Nieuwe.

De tentoonstelling bevat een
unieke samenstelling van ruim 250
litho’s, gravures en tekeningen van
onder andere Salvador Dalí en Marc
Chagall en is een eerbetoon aan de
kernwaarden en het oorspronkelijke
doel van de Gouwekerk.

Vanzelfsprekend zijn de vaste
ingrediënten van de haringparty
aanwezig: interessant gezelschap,
verfijnde hapjes en uiteraard de
Hollandse Nieuwe.

Deelname
Branche-exclusiviteit
Een belangrijk aspect van de Goudse
Haringparty is dat de stichting deelnemers branche-exclusiviteit biedt.
Ook geldt vanzelfsprekend dat deelnemers van de voorgaande editie het
eerste recht op deelname hebben.
Hieronder treft u de mogelijkheden
tot deelname aan het evenement de
Goudse Haringparty 2019.

Gastenlijst 4 personen
Losse kaartverkoop is niet mogelijk. Deelname is mogelijk vanaf een
gastenlijst van 4 personen. Brancheexclusiviteit wordt bij deze optie niet
geboden.
Prijs € 500,- excl. btw

Gastenlijst 12 personen
U kunt met 12 personen (relaties of
collega’s) dit bijzondere netwerkevent bijwonen. Uw bedrijfsnaam
wordt op alle communicatie-

uitingen vermeld en u bent verzekerd van branche-exclusiviteit.
Prijs € 1.350,- excl. btw

Gastenlijst 25 personen
U kunt met 25 personen (relaties of
collega’s) dit bijzondere netwerkevent bijwonen. Uw bedrijfsnaam en
logo worden op alle communicatieuitingen vermeld en u bent verzekerd van branche-exclusiviteit.
U heeft een eigen tafel tot uw
beschikking waar u uw gasten kunt
ontvangen.
Prijs € 2.500,- excl. btw
Heeft u interesse en/of wilt u deelnemen? Neem contact op met Remko
van der Hammen via (0182) 583 875
of remko@grandcanyon.nl. Voor
meer informatie kunt u terecht op de
website goudseharingparty.nl
Organiseert de
Goudse Haringparty!

