Linking Pin Group is een dynamisch bedrijf dat zich richt op het organiseren van activiteiten en evenementen
voor diverse groepen mensen: sportteams, werknemers, klanten- en vriendengroepen. Wij zorgen op creatieve
wijze voor verbinding tussen mensen. Met onze energieke en inspirerende aanpak maken wij het verschil.
Wij organiseren evenementen waarbij plezier de boventoon voert, maar ook voor een bedrijfsuitje met een zakelijk tintje of
teambuildingsaspect kunt u bij ons terecht. Op uw verzoek vullen wij één enkele activiteit of dagdeel in en met hetzelfde
gemak organiseren wij een compleet verzorgde dag inclusief ontbijt, lunch, borrel en diner.
Linking Pin Group onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht in de samenwerking met klanten en partners. Onze naam
spreekt voor zich: wij zijn natuurlijke verbinders met oog voor detail en gaan voor het beste resultaat; de verbindende schakel
die u volledig ontzorgt. Wij spelen in op al uw wensen en doen u graag een passend voorstel!

Hieronder lichten wij enkele voorbeelden toe van door ons georganiseerde projecten.
FESTIVALS
Voor ruim 125 werknemers van de TU Delft hebben wij een Open-Air-festival georganiseerd. Wij toverden het Art Centre om
tot festivalterrein, met verschillende activiteiten, workshops, muziek en horeca. De diverse workshops en activiteiten, variërend
van een workshop percussie tot een complete wipe-out-baan, konden ongelimiteerd bijgewoond worden. Je kunt het zo gek
niet bedenken, of het was er.
BEDRIJFSUITJES
Gezellig samen zijn en het eens over andere dingen dan werk hebben, dát is voor veel mensen het ultieme bedrijfsuitje. Op
verschillende locaties hebben wij voor diverse bedrijven, van klein tot groot, een dag vol activiteiten georganiseerd. Of het nu
in de stad is, in de bossen of op het strand, wij hebben veel locaties in ons portfolio en zorgen voor een onvergetelijke dag. Wij
sluiten de dag dikwijls af met een lekker hapje en drankje. Geen verplichtingen, lekker ontspannen en veel lachen!
ZAKELIJKE EVENTS
Wij organiseren strategische bijeenkomsten en hei-dagen. Voor onze vaste klanten als DSM en Akzo Nobel hebben wij meerdere
zakelijke events op touw gezet. Ook diverse gezondheidscentra en scholenorganisaties behoren tot ons klantenbestand.
Het zakelijke deel wordt afgesloten met een ontspannen (buiten)programma met extra aandacht voor de optimalisatie van
teamwork. Vervolgens kan de dag worden afgesloten met een hapje en een drankje en, indien gewenst, een band of DJ.
SPORT & BRAINS
Voor de werknemers van onder andere de Staatsloterij organiseerden wij een Sport & Brains dag. In de vroege uurtjes
begeleidden wij onze gasten al joggend naar de locatie, een groot sportcomplex met een prachtig clubhuis met meerdere
zalen. Eenmaal daar aangekomen stond er een dag vol met activiteiten en brainstormsessies op het programma, waarbij
bewegen en sporten centraal stond. Al onze gasten konden meedoen aan verscheidene (sport)clinics. De dag werd afgesloten
met een mooie feestavond bij een beachclub.

MEER WETEN?
Neem dan een kijkje op www.linkingpingroup.nl, of bel of mail ons.
John Hage		
john@linkingpingroup.nl
06-24500374
Lorien Kramer lorien@linkingpingroup.nl 06-22371849
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