Matchmaking
21.00 - 02.00
€ 52,50
Ontmoet je levenspartner met een op een daten. Praten over werk
en hobby’s is niet toegestaan en mobiele telefoons zijn niet
gewenst. Dit verhoogt de kans op het ontmoeten van een
levenspartner tijdens de date.
5 stappen verwijderd tot het ontmoeten van je levenspartner op
10 mei in het Scheepvaartmeseum Amsterdam
1. Koop na screening je ticket online
2. Vul je persoonlijke gegevens in
3. Geef je voorkeuren op waar een levenspartner aan moet
voldoen
4. Op vrijdag 3 mei krijg jij inzage in het bestand met singles die
aan jou voorkeuren voldoen.
5. Kies daar maximaal 3 personen uit waarmee jij op date wilt

Matchmaking Venue
21.00 - 00.00
Matchmaking Venue
1. In de dating venue kan dan eindelijk jullie date beginnen
2. De venue heeft een romantische setting (muziek, champagne,
rozen, kaarsen)
3. Er staan 2 specialisten tot jullie beschikken mocht jij of je date
een vraag hebben of vastlopen in het gesprek
4. Stel je zelf open tijdens de date, je vergroot hiermee de kans dat
je levenspartner tegenover je zit. Geniet vooral van het
moment!

Dating Venue
21.00 - 02.00
In de dating venue kan dan eindelijk jullie date beginnen
De venue heeft een romantische setting (muziek, champagne,
rozen, kaarsen)
Er staan 2 specialisten tot jullie beschikken mocht jij of je date een
vraag hebben of vastlopen in het gesprek
Stel je zelf open tijdens de date, je vergroot hiermee de kans dat je
levenspartner tegenover je zit. Geniet vooral van het moment!

Main Venue
21.00 - 02.00
In de venue kan je contact maken met singles, hier komt iedereen
samen. Het maakt niet uit of je wel of geen match hebt. Nieuwe
mensen leren kennen, contacten opdoen en bij een klik kunnen
jullie je aanmelden bij een hostess voor een op een date in de
Dating Venue.
Je kunt er ook voor kiezen om gezellig met je date lekker te blijven
dansen. Er komen internationale dj’s die jou en je date een
onvergetelijke avond gaan bezorgen. Geniet daarbij van het
prachtige uitzicht. Een groot gedeelte van de Venue is namelijk van
glas.

