
   
   
ok
to

be
rfest in februari

   
   z

ake
lijke meetings

   
   
   
    

  ke
rstborrel

   
   
  w

inte
rwonderland

m
ob
ie

lew
interwonderborrel



Op onze bekroonde WonderLands wanen personeel & relaties zich in een 
ver oord, waar de winters wit en de zomers tropisch zijn; zelfs een tropische 
winterbeleving ontbreekt niet. WonderLands worden ingezet voor 
personeelsfeesten, kerstborrels, relatiedagen, productlanceringen, workshops, 
conferenties, nieuwjaarsrecepties & zakelijke meetings.

Al vijftien jaar lang het wintserse evenement van het jaar! 
Magische Tiroler dorpen met langlaufloipes, artiesten, 
besneeuwde chalets, grote vuurplaatsen, bomen vol sneeuw, 
duizenden magische lichtjes, winters buffet, honderden ski’s, 
vuurkorven, dwarrelende sneeuw, Skileraren & Heidi's.  

Periode: IJskoud® seizoen november-maart.

Relax & party in een witte Noordpoolsetting van ijsberen, 
poolhonden, sneeuwwitte lounge corners, mega iglo’s, 
ijs- en stikstofbarren. Titanic diner met dance muziek, 
ice-shots & gastronomische bites op verrassende locaties.

Periode: IJskoud® seizoen november-maart  



IJkoud®  realiseert echte winterse belevingen. Zakelijk, sportief en als 
personeels feest.  Reuzen iglo’s, ijsbarren, dennenbomen, ijsberen, 
vallende sneeuw, duizenden sterrenlichtjes , feestchalets, winterse spelen, 
entertainment, winterdecors en veel meer winter. Van complete Tiroler 
dorpen tot super relaxte winterse lounges met spierwitte iglo’s, lekkere 
muziek en de coolste bits & bites. 

IJskoude sfeer in het bedrijf! Ontdooi dan het gehele 
team in onze ijskoude kroeg. Feesten in een ambiance van 
sneeuw en ijs met échte ijskoude drankjes. In onze compleet 
IJskoud aangeklede kroeg krijgen de bezoekers de rillingen 
over de rug. Ons interactieve ontdooi programma ‘Barre 
Tijden’ brengt de warmte weer terug in de met elkaar 
overhoop liggende afdelingen.overhoop liggende afdelingen.

IJskoud is een uitstekende partner in zakelijke meetings 
en presentaties. 

Concepten als 'Durft u uw relaties in de kou te laten staan?' 'Barre 
tijden' en 'Social Media The Game'. Concepten met een verfrissende 
blik garantie op zakelijke ontmoetingen.
                                                   



IJskoud®  realiseert met hun gebundelde expertises een echte winterse 
beleving op diverse plaatsen in Nederland. Denk hierbij aan reuzen iglo’s, 
ijsbarren, dennenbomen, ijsberen, vallende sneeuw en duizenden 
sterrenlichtjes op uw prachtige locatie. IJskoud ervaar je met relaties of 
personeel, voor merken of organisaties, of natuurlijk met een eigen 
aanleiding.

Met trots presenteert IJskoud dit complete kerst en/of 
feest-programma aan. Van chique tot apres ski, van kerstborrel 
tot Snow sensation, en dit allemaal op high end locaties of bij 
uw eigen kantoor. Vanuit de ‘Winterse Chalets’ serveren wij de 
lekkerste kersthapjes en met de Mega WinterExpress direct 
voor de deur feesten we tot diep in de nacht.

White Ice party's  De deejays zorgen voor een perfecte 
muzikale atmosfeer. Collega's, conculega’s en 
branchegenoten wanen zich als ware hollywood celeberties 
in een hightech uitgelichte nightclub. Een onvergetelijke 
avond met allure en glamour. 

Periode: Hele jaar 

IJskoud® brengt steden weer het echte wintergevoel in de 
vorm van een Oudhollandse winter, een Tiroler dorp of een 
echte Noordpool beleving. Een multifunctioneel Winterdorp 
met keuze uit diverse thema’s en een dagelijkse 
programmering.   



Feestelijke concepten voor collega’s en zakenrelaties. Deze concepten 
kunnen geheel aangepast worden naar uw eigen wensen. Van een totale 
ontspannings ervaring of pure natuurbeleving tot aan spetterende par-
ty’s, alles is mogelijk. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden:  

Uw kerstborrel op winterse locatie. 

Uw kerstborrel in het enige echte kersthuis van de Santa 
Claus, een prachtige Chalet. In een winters decor van sneeuw, 
vuurkorven, duizenden, sterrenlichtjes, ijsberen, wensboom 
en besneeuwde kerstbomen.
                                                               Periode: Feestdagen
                      

Entertainment tussen kunst en kitsch. 

Banaliteiten in the mix met topacts. Een evenement met 
Bourgondisch eten, spelen, bier & wijn, artiesten & dansen. 
WinterDeinen staat voor een geweldig feest & voor interactie 
tussen de gasten.          
                              Periode: IJskoud® seizoen november-maart.

De beroemde OktoberFeesten nu in Nederland! 

In Oostenrijkse chalets met rondborstige 
bediening in lederhosen en Beierse jurkjes.
De beste Schlagerformaties, bierpullen,  aan lange tafels deinende 
feestgangers bepalen de ‘stimmung’.


