Jaarlijks houden wij de Triflex Golf Trophy voor onze relaties. Een dag om
bij te praten en te netwerken, maar ook om kennis te maken met de
golfsport. Graag nodigen wij u uit voor de vijfde en laatste editie van deze
gezellige dag op donderdag 26 mei a.s.
Praktisch:
U leest het goed, de laatste keer. Als Triflex staan wij voor vernieuwing en
innovatie. Daarom komen wij volgend jaar met iets nieuws. Wat dat is, informeren wij u graag ter zijne tijd. In ieder geval iets bijzonders, speciaal voor
onze relaties.

Wanneer?
Donderdag 26 mei 2016

De laatste Triflex Golf Trophy houden we bij Golf- en Businessclub
De Scherpenbergh in Lieren. De dag wordt volledig door ons verzorgd en
bestaat uit een clinic die gegeven wordt door professionals. Wij sluiten af
met een borrel en barbecue.

Waar?
Golf - Businessclub
De Scherpenbergh
Albaweg 43
7364 CB Lieren
Routebeschrijving

Het programma is als volgt:
10:00 uur Ontvangst
11:30 uur Golfclinic deel I
13:00 uur Lunch
14:00 uur Golfclinic deel II
16:30 uur Borrel
18:00 uur BBQ en prijsuitreiking
20:00 uur Einde
Doet u mee om deze laatste Triflex Golf Trophy tot een succes te maken?
Graag ontvangen wij de bevestiging van uw deelname uiterlijk
04 mei 2016. Heeft u al vaker een clinic gevolgd, geef u dan op voor de
Master Clinic. Kunt u golfen? Dan is er altijd de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd. Graag ontvangen wij dan ook uw handicapgegevens.
Mocht u onverhoopt geen tijd hebben, dan kunt u dat via deze link
doorgeven.

Voor meer informatie over de
golfclub, kunt u hier alvast een
kijkje nemen.
Tijd?
10:00 uur - 20:00 uur
Website?
Nieuwsgierig hoe het de
voorgaande jaren was? Neem
dan een kijkje op de
Triflex Golf Trophy website.

Aanmelden voor de Master Clinic of Clinic.
Met sportieve groeten,
Team Triflex BV
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