Bowling:
recreatie met
rendement

Partycentra, recreatieparken, winkelcentra, campings, bioscopen en zelfs luchthavens bieden de moderne, veeleisende
consument een totaalbeleving. Gezellig en sportief recreëren,
een avondje of middagje uit. Wie entertainment serieus
neemt, mag bowling niet vergeten.

Get them rollin’!
Bowling is winst
Bowling is voor iedereen en iedereen kan het leren: van jong tot oud, maar ook mensen met
beperkingen. Bowling exploitanten zijn altijd verzekerd van bezetting.

Bowlingbanen bieden een gegarandeerde ROI. En wie bowlt, wil ook graag borrelen, een hapje
eten, of feesten. Dat is precies wat uw entertainment onderneming nodig heeft.

Een snelle rekensom voor één dubbele baan:
Prijs
Speeltijd
Gem. bezetting per dag Omzet per maand
(variabel) (variabel)
Per baan		
				

Omzet per jaar
(zonder café/restaurantomzet)
Per baan

E 20,-

E 25.000,-

60 minuten

3,5 uur

E 2100,-

* bron: Benchmark NVB 2010 en marktonderzoeksbureau Van Spronsen en Partners

Uw partner in bowling: BCE
Als enige onafhankelijke bowlingpartner in Europa
levert en adviseert BCE bowlingondernemers
over de volle breedte voor de scherpste prijzen.
BCE denkt bovendien - samen met geselecteerde leveranciers - in ‘groene oplossingen’,
zoals het gebruik van FSC gekeurd hout, energiezuinige LED lampen en LCD-schermen. Vandaar ook ons renovatieplan waarbij we gebruikte
apparatuur volledig ontmantelen en reviseren.

Droomt u van state-of-the-art spelplezier voor
uw klant en een gezekerde omzet voor u als
ondernemer? Dan droomt u van een bowlingcentrum. Neem vandaag nog contact op met
BCE en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van een bowlingbaan.

Enthousiaste ondernemers
gingen u voor: ChiChi’s Nederweert,
Bowlingpoint Breda, Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee, Lovers Powerzone Amsterdam
tot Landal Greenparks, Hunsrück Ferienpark
Overhambach(DE), Entertainment Gifhorn(DE),
ASBL Joie et Vacances(BE) en talloze partycentra
in Nederland en Europa.

Kijk op
www.bcebowling.com
en let’s get them rollin’!
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