Document genere le 22/09/2020

Alleluias Events | Op en top Belgische eventorganisator
Jodoigne - 1370
Contact: +32 473 94 25 31
http://alleluias.be/?lang=nl

© Alleluias Events

Alleluias Events organiseert over heel België bedrijfsevents,
ongeacht uw budget.
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Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Su…

Recette de cuisine | Bo…

Recette de cuisine | Cr…

Organisatie van meetings en conferenties
Indoor- en outdoorteambuildings
Voorstellingen
Inhuldigingen

Productlanceringen
De knowhow om de meest ambitieuze projecten te bedenken die uw
teams versteld zullen doen staan!

Het concept van Alleluias Events
Uitgebreide expertise op het vlak van professionele events
Een locatie voor seminars en teambuildings:
#link[node|39774|Le Relais des Rêves]
Traiteurdienst ‘Laeti Plats dans les grands’
Een catalogus met 80 teambuildingprogramma’s
Bewezen creativiteit boven alles
Snel antwoord op al uw vragen
Authentiek menselijk contact (niet geautomatiseerd)

Outdoor- en indoorteambuildings
Krav Maga
Virtual World
Laser Arena
Office (kara)Oke
Escape room
Walking dead
Mindfulness day enz.

Business Theatre
Spektakel in meerdere akten volledig afgestemd op uw
doelstellingen
Sketches voor, tijdens of na de meeting
Optioneel: een vraag- en antwoordronde

Productlanceringen
Gebruik van de meest recente technologische innovaties: laser,
3D-mapping, elevators, vuurwerkeffecten, videozones,
ledschermen in alle afmetingen, VJ, DJ enz.
Enscenering op maat
Optimale omkadering

Vertrouw voor uw bedrijfsevents op ervaring. Vertrouw op
Alleluias Events.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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