y
A Testimon
and
of Ambition
Knowledge
in Synergy.

events

Where
stories begin

Nuquest Events
Nuquest Events wenst exclusieve en unieke nautische activiteiten toegankelijk te maken voor
particuliere en bedrijfsgebonden consumenten, legt daarbij de nadruk op een totale beleving
en betrekt elke participant in de activiteit binnen zijn of haar eigen ritme en grenzen.
Zij die een nieuwe passie ontdekken zullen daarbij hun grenzen verleggen. In het hoofd van
velen maken onze activiteiten deel uit van hun dromen; “Maak met Nuquest Events deze dromen
waar”.
Nuquest Events biedt nautische evenementen aan aan de Belgische, de Noord-Franse
en de Zeeuwse kust. Zij vult deze in met op maat uitgewerkte formules voor vervoer,
seminarie, hotel en aangepaste catering. Zij stelt aanvullende activiteiten voor zoals
helikoptervluchten boven de kustlijn, initiaties voor golf of activiteiten aan land of op het strand,
waarbij door het ganse parcours, steeds opnieuw “zelf handelen”, het motto is.

Nuquest Events operationeel:
Nuquest Events belichaamt een waaier aan activiteiten die worden ingevuld door haar eigen
partners, met eigen “state of the art” Zeil- of Motorjachten. Charteropdrachten worden in stijl
uitgevoerd door uitsluitend daarvoor opgeleide en gecertifieerde schippers.
Nuquest Events onderscheidt zich in deze aanpak van andere spelers in de
sector en garandeert hierdoor een maximale veiligheid voor haar klanten,
zij het 4 tot meer dan 300 deelnemers. Wij bieden nautische ontspanningsactiviteiten aan die uw team bijblijven in beleving en ervaring, en die het
verschil maken op het terrein van de educatieve recreatie.

Meerwaarden

events

� Professionele schippers in het bezit van de door de overheid
opgelegde certificaties
� Een vloot van de nieuwste en grootste jachten van de Belgische
Kust, gekeurd voor commercieel verhuur
� Prioriteit in haar set-up voor uw comfort en veiligheid tijdens
het ganse traject van het project
� Transparante prijzen, zonder verrassingen op de
saldofactuur
� All Around team van partners binnen haar organisatie,
die uw genodigden begeleiden in het Nederlands, Frans
of Engels
� Vertrek vanuit een prachtige nautische basis te
Nieuwpoort en in Zeeland, met 500 gratis parkingplaatsen, restaurants en hotels, douches en
seminariezalen
� Of met vertrek of aankomst over de hele Belgische,
Zeeuwse of Noord Franse kust maar ook Antwerpen
en zelfs Londen

Nieuwe klanten stellen zich vragen over onze approach en de kwaliteit van onze projecten voor hun
privé- of corporate events. Getuigenissen van klanten die ondertussen op onze projecten intekenden
kunnen u bij navraag, zekerheid schenken. Vraag na wat wij voor hen betekend hebben.
“In juni organiseerde Nuquest Events voor
Orbit One een teambuilding op zee. Wij waren
aangenaam verrast door de professionele aanpak.
Het team heeft ten volle kunnen genieten:
er was een goede sfeer en alles was in detail
geregeld. Laurent is zeer flexibel en gemakkelijk
om mee samen te werken. Bedankt voor
deze onvergetelijke herinnering, voor herhaling
vatbaar!”
Olivier Mangelschots,
Director at Deloitte Private

“De zeiltocht was zeer leerrijk en aangenaam.
Het was een manier om als een team, met iets
nieuw, samen aan de slag te gaan in een nietdagdagelijkse context, de zee. Iets wat ten zeerste
kan aangeraden worden als team event.”
Katrien Van Aerschot,
Finance Officer at AE nv

“Top event met Laurent! Een 250-tal genodigden
van Deschacht, combinatie van initiatie zeilen
(15 zeiljachten!) en powerboat. Alles tot in de
puntjes geregeld, onze klanten waren in de
wolken van deze onvergetelijke belevenis.”
An Cools,
Marketing Communication Manager Deschacht

“Een fantastische zeilervaring met ervaren skippers
en piekfijne organisatie!
Dank aan Nuquest team van Laurent voor deze
geslaagde teambuilding tegen 5 beaufort.”
Burt Riské,
General Manager Trends Business Information

Praktische info
Nuquest Events stelt u drie basisprogramma’s
voor ter kennismaking, die beschikbaar zijn
naast een brede waaier van maatprojecten.
� Interactief zeilen (1/2 dag)
Initiatie op luxejachten; inclusief snacks,
fruit, dranken aan boord, afgerond met
coupe champagne. Diner of BBQ in de jachthaven of op het strand, vanaf €180 ex. BTW per
persoon.
� Teambuilding zeilen met regatta (1 dag)
Initiatie op luxejachten in de voormiddag
als voorbereiding op een spannende
zeilwedstrijd in de namiddag inclusief
broodjesbuffet, snacks, fruit, dranken aan
boord, afgerond met coupe champagne.
Diner of BBQ in de jachthaven of op het
strand, vanaf €220 ex. BTW per persoon.
� Klanten incentive Interactief zeilen met
regatta & Powerboating (1 dag)
Initiatie op luxejachten in de voormiddag in
combinatie met Powerboating als adrenalineshot, broodjesbuffet en een spannende
zeilwedstrijd in de namiddag inclusief snacks,
fruit, dranken aan boord, afgerond met
coupe champagne. Diner of BBQ in de
jachthaven of op het strand, vanaf €285 ex.
BTW per persoon.
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