
INFRASTRUCTUUR 

 2 ruime tribunes 

 Live-voetbalsfeer met  

     écht stadiongevoel 

 Gereserveerde statafel 

 (8 personen incl. 2  

     barkrukken) 

 Overal perfect zicht 

 Dubbelprojectie 

 Blackbox = geen relfectie 

Beleef het WK met klanten en/of collega’s onder perfecte omstandigheden! 

 

LIVE RED DEVILS INDOOR SCREENING 

ONE HELL OF AN AFTERPARTY 

NEKKERHAL MECHELEN  - BLACKBOX 

INDOOR 
 

 Blackbox, Nekkerhal Mechelen 

 Cinema kwaliteit (HD en HiFi) 

 One Hell of an afterparty 

 B2B area 

 

DIABLOS IS VEEL MEER DAN VOETBAL OP GROOT SCHERM,  

HET IS EEN TOTAALBELEVING! 
Business Package 

 All–in formule  

 (toegang tot B2B area, dranken, fingerfood) 

 Corporate branding 

 Tijdens de wedstrijd bediening aan uw statafel  

 Cheerleaders 

 Geweldige after-party met TOP DJ  

 Juich de duivels toe samen met meer dan 

1000 enthousiaste supporters 

 All-in prijzen €295 statafel (8p)  excl BTW 

 

Liever geen All-in formule?  Check www.wkdiablos.be voor meer info 

Reservatie via mario@wkdiablos.be 

Detail beschrijving in bijlage 

 

www.wkdiablos.be     

https://www.facebook.com/wkdiablos/ 



All-in Business package WK 2018 Diablos 
 

MOGELIJKHEDEN 

 Teambuilding voor medewerkers (met of zonder partner) 

 Klanten-event 
 

 Bestellen per wedstrijd of voor de 3 wedstrijden van de voorrondes. 
 
WEDSTRIJDEN VAN DE VOORRONDES 

 Maandag 18/juni om 17u. tegen Panama 

 Zaterdag 23/juni om 14u. tegen Tunesië 

 Donderdag 28/juni om 20u. tegen Engeland 
 
ALGEMENE BESCHRIJVING 

 Uitstekende gelegenheid om met klanten of met collega’s te netwerken onder perfecte omstandigheden 

 Gereserveerde B2B-area op de tribune 

 De 2 ruime tribunes creëren een live-voetbalsfeer 

 Dual projectie 

 Perfect zicht gegarandeerd 

 HD-kwaliteitsprojectie én HiFi geluidskwaliteit 

 Indoor: geen probleem bij regen, het evenement gaat steeds door 

 After Party met Top DJ 

 Cheerleaders 
 
ALL-IN 

 Toegang in black box, Nekkerhal 

 Statafels (incl 2 barkrukken) 

 Corporate branding op de statafels 

 Drankbediening aan je statafel zodat je niets van de wedstrijd hoeft te missen 

 Russisch Wodka verwelkoming shotje 

 Lekkere fingerfood hapjes - 5 stuks 

 Borrelhapjes  

 Dranken: Bieren, frisdrank, wijn en cava, onbeperkt tot 1 uur na de wedstrijd 

 2 parkingtickets  
 
PARKING 

 Ruime parking aanwezig aan de Nekkerhal 
 
PRIJZEN 

 De prijs voor de All-in formule is €295 per statafel per match voor max. 8 personen 
      (excl. btw) 

 
OPTIONEEL 

 Extra parkingtickets 

 Verzorgde belegde broodjes per statafel (8p) 

 Drankkaarten na de All-in periode (ook op factuur) 
 
 
Diablos! 
www.wkdiablos.be 
mario@wkdiablos.be 

http://www.wkdiablos.be

