
THL TRAVEL

Gespecialiseerd in 1,5 meter Meetings & Events

Laat je INSPIREREN!



THL TRAVEL – 1,5 meter toekomst

Distance versus Connectivity – Het is mogelijk!

Doordat velen van ons thuis aan het werk zijn, we verwijderd zijn van zowel collega’s als ieders 
waardevolle relaties, is het des te belangrijker om juist dat saamhorigheidsgevoel en de diepere 
verbinding te blijven vasthouden of te creëren. En SAMEN deze periode te overwinnen! Hoe 
doen we dat als we elkaar niet dagelijks in ‘real life’ zien en netwerken minder mogelijk lijkt? Hoe 
waarborgen we de gestelde 1,5 meter afstand? Deze ongrijpbare periode draait nog meer om 
motiveren, inspireren en omarmen van het ‘nieuwe normaal’. Het is zeker mogelijk!

Maak in deze beknopte versie van onze Inspiratie paper kennis met de nieuwe 1,5 meter 
Meetings & Events mogelijkheden voor de nabije toekomst. Een samenvatting, met tal van 
elementen die tezamen een succesvol event creëren, waarbij THL Travel je graag ontzorgt en 
ondersteunt. 

Alvast veel inspiratie gewenst!

WWW.THLTRAVEL.NL



MOGELIJKHEDEN – Online, On-site of Hybride

In onze Inspiratie paper hebben we een pallet aan mogelijkheden voor Meetings & Events voor 
je uitgewerkt, onderverdeeld in diverse segmenten. Hierbij alvast een sneakpeak! 
Enthousiast geworden? Wij sturen je graag onze volledige 1,5 meter Meetings & Events 
Inspiratie paper toe!
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MEER WETEN? 

Out-of-the box ideeën! Die vind je niet alleen in onze Inspiratie paper, maar worden ook gevoed na 
contact met onze sprankelende 1,5 meter Meetings & Events Specialisten. Maak kennis met onze ideeën 
en oplossingen voor jouw 1,5 meter Meetings & Events. Geen energie lekken aan ‘Wat niet kan’, maar 
volop aan de slag met ‘Wat er wél mogelijk is! Wat past er bij jullie bedrijfscultuur en/of 
bedrijfsdoelstellingen? Wij zien volop kansen en mogelijkheden!

Wij maken alles op maat en gaan graag samen met jou op zoek naar de ultieme combinatie(s) van 
geschikte activiteiten, gecombineerd met catering, aankleding en/of entertainment. Online of op locatie en 
dus On-site, maar ook een combinatie – in de vorm van een hybride event – behoort zeker tot de 
mogelijkheden. Want ondanks ‘het nieuwe normaal’ is plezier hebben, de saamhorigheid en het WIJ 
gevoel van belang voor je medewerker, je relatie én jullie organisatie!

Smaakt het naar meer? 
Wil je de mogelijkheden specifiek voor jouw situatie weten? 
Bel dan één van onze enthousiaste Project Managers, Charelle, Susan, Diede en Sandy op 
+31 (0)88 5528080 of mail group@thltravel.nl en ontvang onze volledige Inspiratie paper, boordevol 
creatieve oplossingen en mogelijkheden voor Meetings & Events in de nieuwe 1,5 meter maatschappij. 
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