A buggybar is never far...
Massa’s mensen, muziek, mooie momenten, maar... de drank is ver te zoeken. Herkent u dit? U organiseert een schitterend evenement en u wilt
dat alle bezoekers een toptijd beleven. Daar hoort heerlijk koel versgetapt bier bij! Service, gemak en fun, dat wilt u bieden. Dat kan met
Buggybar! Het is een vriendelijk barretje op wielen dat iedereen overal van een gekoeld drankje voorziet. De buggybar is een complete bar voor
het tappen van een versgetapt biertje en het uitschenken van (fris)dranken. Leent zich uitstekend voor buitenevenementen, maar is natuurlijk
ook indoor te gebruiken. De Buggybar ontlast vaste bars op piekmomenten en is te huur voor de groot- én kleinverbruiker, die op zoek is naar
meer omzet. Buggybar wordt tapklaar aangeleverd (incl. koolzuur).

www.buggybar.com

Buggybar, the major eventcar!
Het succes van uw mobiele catering is mede afhankelijk van de logistieke operatie achter de schermen. Buggybar wordt tapklaar (inclusief koolzuur) bij u aangeleverd,
voorzien van de gewenste merkuitstraling en een duidelijke tapinstructie voor het personeel. Geschikt voor alle gangbare fusten bier. Met behulp van de ﬂessenhouders
is het mogelijk 8 x 1 liter of 8 x 1.5 liter aan ﬂessen mee te nemen (wijn of frisdrank). De bar is voorzien van 3 bekerdispencers totaal voor ± 350 plastic bekers.

KEEP IT COOL!
Er gaat niets boven een goed getapt biertje! Dat goed getapte biertje krijg je als de temperatuur optimaal is. Buggybar werkt uitsluitend met gekoelde fusten met een
temperatuur van 3-4 °C. Vanuit de koelopslag worden de gekoelde fusten in de Buggybar geplaatst. Om deze temperatuur te garanderen moeten deze fusten
minimaal 48 uur van te voren in een goed functionerende koeling staan.

WAT KOST HET HUREN VAN EEN BUGGYBAR
Huur Buggybar inclusief koolzuur € 130,- excl. BTW per evenement (max.1 week).
Bij langere huurperiodes (maand - kwartaal - jaar - e.d.) prijs in overleg. Bezorgkosten € 0,50 per gereden kilometer
(grote afstanden in overleg). Zelf halen en brengen kan natuurlijk ook. Buggybar is een gepatenteerd concept.
REFERENTIELIJST
Wiezo Wierden • Betuws spektakel Beusichem • Amsterdam Arena • Heineken musichall Amsterdam
Bruins volleybaltoernooi Saasveld • Trekkertrek Koudekerk a/d Rijn • Valtivest Amsterdam
Castellum pop Valkenburg ZH • Batavierenrace Enschede • Vierdaagse Nijmegen • Zwarte Cross Lichtenvoorde
Lowlands Biddinghuizen • Meerpaaldagen Dronten • Twente Ballooning Oldenzaal
Oktoberfeest Overdinkel • Oktoberfeest Varsseveld • De Vereeniging Nijmegen • Uitmarkt Amsterdam
diverse Carnavalsfeesten • diverse Tentfeesten • Etcetera.
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Contact
Oude Winterswijkseweg 38
7141 DG Groenlo
The Netherlands
Tel:
Mob:

+31 (0)544 468804
+31 (0)623 398177

Email: info@buggybar.com
Internet: www.buggybar.com

