SILKEBUS VIP

SILKEBUS
VIP
MERE END BARE TRANSPORT

BUDGETVENLIG LUKSUS




28

PERSONER

Når bussen skal være meget mere
end bare transport fra A til B
– uden det sprænger budgettet
Med de eksklusive 16- ellers 28-personers
VIP-busser siger vi, at alt kan lade sig gøre
- det er således kun din fantasi, der sætter
grænserne. Se eksempler på bagsiden.

16
PERSONER

I enhver brug af vores VIP-busser er der
mulighed for:
- Selv at styre forplejning
- Alt i mad og drikke
- Fadølshane/bar
- Servitrice
- Eget logo eller fuld foliering af hele bussen
+ naturligvis al den service, som du kender
i forvejen; Erfarne chauffører, hjælp til at
planlægge køreplan, direkte telefonnummer til chaufføren og meget mere.
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SILKEBUS VIP

Når bussen skal være meget mere end bare transport
fra A til B – uden det sprænger budgettet
Forestil dig eksempelvis bussen som et kørende
showroom med indbygget mødelokale. Oplagt
til promotiontur i Danmark eller udlandet, fx i
forbindelse med produktlancering, salgs- eller
PR-fremstød eller happenings. Til det kan vi specialdesigne et oplevelsesrum ved hjælp af fleksibel
indretning indeni bussen og fuld foliering af bussen udenpå, som din virksomhed kan transportere
rundt. Det er et stærkt økonomisk og praktisk alternativ til at skulle stille op og pakke ned på mange
lokationer.
Eller skal din virksomhed afholde eller deltage i et
arrangement, et seminar eller en konference et
sted i landet? Med vores VIP-busser kan I undgå, at
transporttiden bliver spildtid ved at udnytte den til
eksempelvis møder, oplæg, netværk eller lignende.

Hvem bruger ellers vores VIP-busser, når
de ønsker mere komfort under transporten
og alligevel ikke er mere end maksimalt
28 personer?
- Netværksture
- Loger
- Musikbands/bookingbureauer
- Golfklubber


Lad os snakke om dine behov og
muligheder - vi sidder klar på:

Telefon: 86 82 14 66
Mail: Silkebus@silkebus.dk

Alt kan lade sig gøre
- det er således kun
din fantasi, der sætter
grænserne.
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