21 maart 2019

Aanbod voetbalwedstrijden

Beste leden,
Ondernemersvereniging Galgenwaard organiseert per jaar een aantal
wedstrijden die u, met een hapje en een drankje, in de
Vredenburgzaal kunt bezoeken met uw relaties.
Maar wellicht wilt u méér wedstrijden bezoeken. Binnen het loyalty
programma heeft FC Utrecht u een aanbod gedaan. Dit aanbod, met
twee mogelijkheden, vindt u hieronder.
Als u daarvan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met
FC Utrecht, Tommie van Alphen. Gegevens vindt u onderaan deze
mail.
1. Leden van FC Utrecht Business betalen een aangepast tarief voor
losse Business wedstrijdtickets. FC Utrecht wil deze losse ticketprijs
ook aanbieden aan de leden van OV Galgenwaard. Dit zal het
volgende inhouden:
a. Op de 2e etage van Stadion Galgenwaard is de ’t Wed & Waard
Lounge gelegen. Deze ruimte is inclusief een lichte maaltijd en
dranken. Tickets voor de ’t Wed & Waard Lounge bij FC Utrecht voor
leden zijn € 125,- (niet leden betalen € 150,-) per stuk voor een
reguliere wedstrijd en € 175,- (niet leden betalen € 195,-) per stuk
voor een Top3 wedstrijd (Ajax, Feyenoord, PSV). Ruimte geopend
vanaf 1,5 uur voor tot 1,5 uur na de wedstrijd. Luxe leren seat op de
hoofdtribune. Een informele sfeer met na afloop van de wedstrijd een
artiest.
b. Op de 3e etage van Stadion Galgenwaard is de Business Lounge
gelegen. Hier kunt u aan een eigen tafel genieten van een diner en
dranken. Een uitgeserveerd voorgerecht, een hoofdgerecht in
buffetvorm en een uitgeserveerd dessert in de rust. Tickets voor de
Business Lounge bij FC Utrecht voor leden zijn € 200,- (niet leden
betalen € 250,-) per stuk voor een reguliere wedstrijd en € 250,- (niet
leden betalen € 300,-) per stuk voor een Top3 wedstrijd (Ajax,
Feyenoord, PSV). Ruimte geopend vanaf 1,5 uur voor tot 1,5 uur na de
wedstrijd. Luxe leren seat midden op de hoofdtribune. Na de
wedstrijd heeft u toegang tot de Bestuurskamer en de ’t Wed &
Waard Lounge.
c. Een eventuele parkeerkaart kost altijd € 15,-.
Losse tickets kunnen worden aangevraagd bij Tommie van Alphen,
Sales Manager bij FC Utrecht Business. Bereikbaar voor meer
informatie via 06-22392855 en t.vanalphen@fcutrecht.nl

2.

Vast lidmaatschap FC Utrecht Business, 10% korting op het
standaardtarief voor leden van OV Galgenwaard.
De FC Utrecht Business Club leeft! Gedurende 2018 sloten zich meer
dan 150 nieuwe bedrijven aan bij het zakelijk netwerk. De Business
Tribune wordt steeds voller en leden weten in grote getalen de weg te
vinden naar onze Business Events. Echter, wij streven er naar onze
Business Club nog verder uit te breiden. Een vast lidmaatschap wil
zeggen: bezoeken alle wedstrijden, bezoeken Businessevents, vaste
parkeerkaart, account op de BusinessApp, etc.
Instappen kan al vanaf € 2.500,- per seizoen.
Leden van OV Galgenwaard krijgen 10% korting op een vaste Business
Seat in elk hospitality concept.
Meer informatie kan worden aangevraagd bij Tommie van Alphen,
Sales Manager bij FC Utrecht Business. Bereikbaar voor meer
informatie via 06-22392855 en t.vanalphen@fcutrecht.nl Kijkt u ook
eens op: https://youtu.be/h2fyDJw6Fi8

