Sail Force organiseert maatwerk zeilevenementen met schipper vanuit Wemeldinge

Zeilen als business enabler

Als ondernemer zet u graag zelf uw koers uit. U stevent graag recht op uw doel af.
Voor een schipper op een zeiljacht geldt precies hetzelfde. Heeft u er daarom wel
eens
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bevrijdende gevoel te geven?
Zelf zeilen op een comfortabel en snel kajuitzeiljacht geeft inspiratie en versterkt zakelijke
banden. De mogelijkheden zijn groot. Zo kunt u het zeilen combineren met een vergadering,
culinair proeven, teambuilding, genieten van cultuur, relaxen en wellness. Uw dag, dagdeel
of avond vult Sail Force op maat in. Helemaal afgestemd op uw wensen, rekening houdend
met wind, weer en getij.
Van klein tot enorm
De schepen van Sail Force hebben een capaciteit van 8 tot 10 personen per schip. Groepen tot 100
personen zijn van harte welkom. Wilt u graag een combinatie met andere type schepen, zoals
platbodems of motorjachten? Diversiteit is geen enkel probleem. Zelfs voor een heuse zeilregatta met
teamkleding, bekers en foto’s of een echte zeilwedstrijd in Zeeland draaien wij onze hand niet om.
Compleet verzorgd
Van uw evenement, alternatieve vergadering, teambuilding of vriendenuitje wilt u natuurlijk geen
omkijken. Daarom verzorgt Sail Force voor u een compleet traject, inclusief schipper, gebruik van
zeilkleding, catering en fotoreportage.
Puur natuur
Sail Force heeft haar thuisbasis in de haven van Wemeldinge die direct aan de Oosterschelde ligt, het
grootste nationaal park van Nederland. De haven heeft uitstekende faciliteiten, het parkeren is gratis
en er zijn prima restaurants, hotels, cottages en campings in de directe omgeving.
Meer resultaat
Wanneer u het Sail Force principe ‘ontspanning door inspanning’ toepast geniet u uiteindelijk meer
resultaat. Uw medewerkers of team zullen na een zeiluitje beter presteren. Het zakendoen met relaties
gaat plotseling een stuk vlotter. Kortom, met een zeilevenement van Sail Force boekt u direct meer
resultaat.

Meer informatie: www.sailforce.nl | info@sailforce.nl | 06-51215575

