
Datum:
16 november 2017

Aanvang:   17.00 uur
Start:          17.30 uur

Locatie:
Museumweg 10
8242 PD Lelystad

Beste leden van Bedrijfskring Lelystad,

Op 16 november organiseren wij in samenwerking met Bedrijfskring Lelystad 
de maandelijkse Meetpoint bij mannenmodewinkel Only for Men Lelystad. We 
hebben geprobeerd een interessant programma voor jullie te realiseren.

Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom bij Museumweg 10 te Lelystad. Om 
17:30 uur zal ons programma beginnen. De directie zal starten met een korte 
presentatie over ondernemen in de retailbranche. Aansluitend zal Stitch & 
Buttons wat meer vertellen over onze bedrijfskledingtak. Daarnaast kunt u de 
gehele avond genieten van een bierproeverij, verzorgd door de gecertifi ceerde 
biersommelier � omas Wijns. Uiteraard wordt u ook voorzien van lekkere hapjes 
en drankjes.

Tenslotte hebben wij speciaal voor alle leden van Bedrijfskring Lelystad, met het 
oog op het BKL gala op 13 januari, een smokingdeal. Voor 249,95 euro scoort 
u deze avond de perfecte smoking voor het gala.  Mocht u verhinderd zijn, maar 
toch gebruik willen maken van deze aantrekkelijke actie is dat geen probleem. 
Ook op een ander tijdstip helpen wij u graag. 

Graag ziet de BKL uw aanmelding voor 6 november verschijnen. 
Hopelijk tot 16 november!

Met vriendelijke groet,

Team Only for Men Lelystad

FACTS

UITNODIGING 
BKL Meetpoint bij Only for Men Het Magazijn

Uitnodiging
16 november 2017 | Aanvang: 17.00 uur | Start 17.30 uur | Locatie: Museumweg 10, 8242 PD Lelystad

Beste BKL leden,

Op 16 november organiseren we het maandelijkse Meeting Point bij mannenmodewinkel Only for Men Lelystad. Er is een 
interessant programma samengesteld:

Programma: 17.00 uur Ontvangst
 17.30 uur Presentatie
 19.00 uur Einde Meeting Point

Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom bij Museumweg 10 te Lelystad. Om 17.30 uur gaat het programma van start. 
De directie begint met een presentatie over ondernemen in de retailbranche. Aansluitend vertelt Stitch & Buttons over de 
bedrijfskledingtak van Only for Men. Gedurende de avond genieten alle aanwezigen van een bierproeverij, verzorgd door 
gecertificeerde biersommelier Thomas Wijns. Uiteraard worden er ook andere lekkere drankjes en hapjes geserveerd. 

Om het Meeting Point helemaal af te maken profiteren alle BKL leden deze avond van een heuse smokingdeal. Voor slechts 
249,95 euro scoor je deze avond de perfecte smoking voor het BKL Gala 2018! Mocht je niet bij het Meeting Point aanwezig 
kunnen zijn, maar wel gebruik willen maken van deze aantrekkelijke actie, dan kan je altijd op een andere dag bij Only for Men 
binnenwandelen. 

In verband met de catering is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden via de website. Hopelijk tot 16 november!

Met vriendelijke groet, 
Irene Medema 
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