Voor onvergetelijke reizen en bijzondere herinneringen

Wij stellen ons graag aan je voor

Amsterdam - Nederland

Samen een mooi avontuur beleven, daar geniet je nog jaren van
EventMax is de specialist in het
organiseren van volledig verzorgde
buitenlandse voetbalreizen,
Formule 1-reizen, personeelsreizen
en incentives. Of je nu met je
zaken-relaties een wedstrijd van
FC Barcelona wilt bezoeken, met
je salesteam uit je dak wilt gaan
tijdens de Formule 1-race op
Monza of met je hele bedrijf
Rome wilt gaan ontdekken.

Voetbalreizen

Personeelsreizen en incentives

EventMax neemt je mee naar de allermooiste en

Bestaat je bedrijf tien jaar? Wil je je relaties bedanken

spannendste wedstrijden, derby’s en finales in de

voor de goede samenwerking? Of heeft je salesteam

leukste steden van Europa. Elk stadion heeft zijn

zijn target gehaald? Grijp dan de kans om het eens

eigen unieke sfeer. Zo’n onvergetelijke ervaring

goed te vieren. Beloon ze dit jaar eens met een

blijven je collega’s en je relaties voor altijd bij.

incentive reis van EventMax. Succes gegarandeerd!

Formule 1 reizen

Door onze jarenlange ervaring weten wij precies waar

Proef de sfeer, snuif de geur op van verbrand rubber

wij op moeten letten en hoe we jullie reis tot een succes

en hoor het geronk van de motoren. Tijdens een

maken. Laat het organiseren en plannen over aan ons;

F1-race stroomt er pure adrenaline door je lichaam.

het enige wat jullie hoeven te doen is genieten!

Wat een heerlijk gevoel! Wil je het ook meemaken?

Wij zorgen ervoor dat jouw reis
perfect aansluit op jouw wensen.

Dat kan! EventMax beschikt over de beste tickets en hospitalitypakketten voor alle F1 Grand Prix-races ter wereld.

Door onze jarenlange ervaring weten wij precies waar wij op moeten letten.
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Creëer een unieke ervaring met onze reizen

Voetbalreizen

Formule 1-reizen

Personeelsreizen

Derby’s, klassiekers en finales. Ervaar
hoe voetbalhistorie wordt geschreven.

De spannendste races op elk Formule 1-circuit
in de wereld in goed gezelschap beleven.

Incentives voor jubilea, teambuilding, start-ups,
target awards en motivation. Op maat gemaakt.

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Voetbalreizen: naar de mooiste competities in heel Europa

Premier League

Spaanse Liga

Italiaanse Serie A

Duitse Bundes Liga

Franse Ligue 1

Champions League

Europa League

FA Cup Final

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Voorbeelden Voetbalreizen

FC Barcelona

Chelsea FC

3 dagen

3 dagen

TRANSFERS:

TRANSFERS:

Vliegveld - hotel en v.v., hotel - stadion en v.v.

Vliegveld - hotel en v.v.

HOTEL:

HOTEL:

Catalonia, Plaza Catalunya, 4-sterrenhotel in het centrum.

Holiday Inn Kensington, 4-sterrenhotel bij het stadion.

RESTAURANT:

RESTAURANT:

Lunches en diners in verschillende restaurants.

Lunches en diners in verschillende restaurants.

STADION:

STADION:

VIP Silver Hospitality Tickets.

West Upper Seat Tickets & Tea room arrangement.

EXTRA’S:

EXTRA’S:

Camp Nou Experience stadiontour, Tapas & Wine Tour.

Londen Eye Experience, Londen citytour met gids.

Prettig verblijf in een goed hotel

Plezier tijdens het wijnproeven

Het indrukwekkende Camp Nou

Een goed hotel nabij het stadion

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES

Lekker dineren in goed gezelschap

Stamford Bridge, home of Chelsea FC
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Topwedstrijden beleven, hoe werkt het?
Het gemak van een compleet
verzorgde voetbalreis

De services van EventMax

Je kunt bij ons boeken voor grote groepen, maar
bijvoorbeeld ook voor twee personen.

Groepsreizen
v.a. 8 personen

Persoonlijke
aandacht

VIP tickets

Stadiontour

Transfers

Marketing en
communicatie

Service

Restaurants

Skyboxen
en lounges

Hospitalitypakketten

Advies

Persoonlijke
begeleiding

De beste
hotspots voor
het uitgaan

Arrangementen
op maat

Veilig en
betrouwbaar

Vliegtickets

Hotels passend
bij budget

Derby’s en
finales

Dankzij onze jarenlange ervaring en unieke
samenwerking met door ons geselecteerde
internationale bureaus beschikken wij over

EventMax weet
welke zitplaatsen
in de stadions het
beste zicht bieden,
zodat je bezoek
aan de wedstrijd
gegarandeerd
een geweldige
ervaring wordt.

gereserveerde zitplaatsen bij de meeste
voetbalclubs in de grootste voetbalcompetities
van Europa. Dit betekent dat je altijd goede
zitplaatsen hebt en dat wij de wedstrijdkaarten
netjes op naam bij je hotel afleveren. Wel zo
veilig en betrouwbaar. Naast de voetbaltickets
hebben wij in de meeste stadions ook de

Lange of korte zijde zitplaatsen

beschikking over complete hospitalitypakketten,
skyboxes en skylounges.

Marketing & communicatie rondom je reis
Naast het organiseren van je voetbalreis kan

Boek je een EventMax voetbalarrangement,

EventMax ook de marketing en communicatie

dan ben je verzekerd van goede vliegtickets,

rondom de reis verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan

de beste hotels en uitstekende zitplaatsen

het ontwikkelen en versturen van digitale of print

in het stadion. Als je wilt, breiden wij je

brochures, flyers en uitnodigingen. Of aan het

arrangement uit en regelen we bijvoorbeeld

vooraf bestellen van bedrukte voetbalshirts,

ook je transfers, begeleiding, vergaderruimtes,

sjaals, caps of voetballen. Het maakt niet uit hoe

restaurants, citytours, stadiontours, nightlife

klein of groot je budget is: wij kunnen altijd iets

en kunst- & cultuuruitjes.

voor je betekenen.

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Formule 1-reizen

‘Andiamo’
naar de F1
in Monza
HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Formule 1-reizen Adrenaline op elk circuit

Circuit de Catalunya

Monte Carlo

Red Bull Ring

Silverstone

Hungaroring

Spa-Francorchamps

Monza

Yas Marina

Spanje

Hongarije

Monaco

België

Oostenrijk

Italië

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES

Engeland

Abu Dhabi
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Voorbeeld Formule 1-reizen - Italië
Laat je team of relaties
Monza meemaken en
de opwinding voelen
Met Nederlands sprekende gids en Italiëspecialist.

Bellisimo Milano!

Deze reis staat helemaal in het teken van de
Formule 1 Grand Prix van Italië. Het legendarische

Eindeloos cultuur opdoen in Milaan, bezichtig bijvoorbeeld de eeuwenoude Duomo

circuit Autodromo Nazionale di Monza, waar deze
race wordt gereden, ligt op zo’n 28 km van Milaan.
Het circuit is 5,793 km lang en bestaat uit lange
rechte stukken, snelle bochten en enkele chicanes.

Programma
Milaan Monza

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Ochtend

Aankomst vliegveld
&
Transfer naar
het hotel

Bijeenkomen
in de lobby
&
Transfer naar
Monza

Uitchecken
&
Transfer naar
MIlaan Centrum
Bezoek House of Milan

Middag

Formule 1 Kwalificatie
of
naar het centrum
van MIlaan

Formule 1
Race in Monza

Afscheidslunch
&
Vrije tijd in Milaan

Avond

Best of Milan
Citytour
&
Diner in trendy
restaurant

Vrije tijd
&
Diner in
restaurant Milano

Transfer
naar vliegveld
&
Vertrek

Monza is dan ook het hogesnelheidscircuit bij
uitstek. Je verblijft in een 4-sterrenhotel in het
centrum van Milaan, zodat je ook volop de

Winkelen in Milaans beroemde luxe winkelcentrum

gelegenheid hebt om Milaan te ontdekken. Je eet
en drinkt in de beste restaurants. De stadstour
brengt je langs unieke beziens-waardigheden,
mooie pleinen en prachtige paleizen. Zo combineer
je de spectaculaire races met ontspanning, in één
weekend. Een onvergetelijke ervaring.

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Voorbeeld Formule 1-reizen - Spanje
Een adrenalineshot op het Circuit de Barcelona-Catalunya

City tour

Montmeló

Ferrari Land
Barcelona is natuurlijk de stad van de cultuur, het strand
en het voetbal. Maar dat niet alleen. Net buiten Barcelona

Spaans diner

ligt namelijk het historische Circuit de Barcelona-Catalunya,
ook wel Montmeló geheten. Dit is het walhalla voor de
Spaanse race-fans. En ook wel een beetje voor de
Nederlandse race-fans: hier haalde Max Verstappen in
2016 zijn allereerste Formule 1-overwinning.

Het 4-sterrenhotel waar we verblijven ligt in het centrum van

Programma

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Ochtend

Aankomst vliegveld
&
Transfer naar
het hotel

Transfer naar
het Circuit
in Montmeló

Uitchecken
&
Transfer naar
Ferrari Land

Middag

F 1-kwalificatierace

Formule 1-race

Afscheids lunch

Avond

Diner in een
traditioneel Spaans
restaurant

Barcelona Citytour.
Diner in een
trendy restaurant

Transfer
naar vliegveld
&
Vertrek

Barcelona

Barcelona. En het centrum ligt op zo’n 20 km van het circuit.
Naast het bezoeken van de races, krijg je ook ruimschoots
de tijd om Barcelona te ontdekken. En dit jaar organiseren
wij weer een eerst een trip naar het in april 2017 geopende
Ferrari Land. Dit attractiepark, met de snelste achtbaan van
Europa, staat helemaal in het teken van Ferrari.

Met een bezoek aan Ferrari Land!

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Formule 1-reizen - Hoe werkt het?

Met EventMax kun je naar de volgende Circuits

Het gemak van een compleet
verzorgde Formule 1-arrangement

Marketing & communicatie rondom je race

Na een waanzinnig debuut in 2016 zijn alle

Naast het organiseren van je Formule 1-reis kan

ogen natuurlijk weer gericht op “onze”

EventMax ook de marketing en communicatie

Max Verstappen. Wordt hij de eerste Nederlandse

rondom de reis verzorgen. Denk aan het

Formule 1-wereldkampioen ooit? Het belooft

ontwikkelen en versturen van digitale of print

in ieder geval weer een fantastisch spektakel

brochures, flyers en uitnodigingen. Of aan

te worden. En jij kunt erbij zijn!

promotiemateriaal speciaal voor jouw Grand

Australië

Bahrein

China

Azerbeidzjan

Spanje

Monaco

Canada

Frankrijk

Oostenrijk

Groot-Brittannië

Nederland

Hongarije

België

Italië

Singapore

Vietnam

Japan

Amerika

Mexico

Brazilië

Abu Dhabi

Prix-reis. Het maakt niet uit hoe klein of groot je
Dankzij onze unieke samenwerking met

budget is: wij kunnen altijd iets voor je betekenen.

door ons geselecteerde internationale bureaus
hebben wij de beschikking over de beste

Op welke plek

tickets en hospitality arrangementen voor

langs het parcours

alle F1 Grand Prix-races in de wereld.

wil je de race graag
zien? Dicht bij de
pitstop? Of wil je een

Als je wilt, breiden wij je arrangement uit en

kijkje kunnen nemen

regelen we bijvoorbeeld ook je transfers,

achter de schermen?

begeleiding, vergaderruimtes, restaurants,
citytours, nightlife en kunst- en cultuuruitjes.

Wil je netwerken
met andere F1-fans
op een clubterras
in een specifieke
bocht?
EventMax kan je
verschillende
opties aanbieden.

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Personeelsreizen & incentives

Voor iedere doelstelling de perfecte reisbestemming

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Personeelsreizen & incentives 										
Waar gaat uw personeel graag naar toe?

Hvar

Sicilië

Barcelona

Ibiza

Malta & Gozo

Marrakesh

Rome

Lissabon

Kroatië

Malta

Italië

Marroko

Spanje

Italië

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES

Spanje

Portugal
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Personeelsreizen & incentives
Het gemak van een compleet
verzorgde personeelsreis

Personeelsuitje natuurlijk met EventMax
Groepsreizen
v.a. 8 personen

VIP

Stedentrip

Organisatie

Relatiemarketing

Begeleiding

Unieke
ervaringen

Vliegtickets

Food & Wine

Teambuilding

Dinners

De beste
hotspots voor
uitgaan

Hotels passend
in budget

Service

Transfers

Op maat
gemaakt

Communicatie

Rondleidingen

Wij organiseren al jarenlang en met veel succes
reizen op maat voor bedrijven en particulieren.
Of je nu naar een bestemming binnen of buiten
Europa wilt, EventMax regelt het voor je. Dankzij
onze jarenlange ervaring weten wij precies waar
we op moeten letten.

We nemen je de organisatie en de planning
– voor zover jij dat wilt en in overleg – uit handen,
zodat je onbezorgd kunt genieten. Want kies je
voor een reis via EventMax, dan weet je zeker
dat je reis tot in de puntjes verzorgd wordt.

Heeft je bedrijf iets te vieren, laat het zien
Bestaat je bedrijf tien jaar? Wil je je relaties
bedanken voor de goede samenwerking?
Of heeft je salesteam zijn target gehaald?

Grijp dan de gelegenheid om het eens goed te
vieren. Beloon ze dit jaar eens met een incentive
reis van EventMax. Succes gegarandeerd!

HOSPITALITY - EVENTS - INCENTIVES
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Mensen & wensen Wij maken uw wensen graag mogelijk

Genieten is het devies

EventMax Hospitality & Events

Mijn ervaring op het gebied van incentives
en sportbelevingsreizen laat jou en je

UP Office Building

gezelschap genieten. Welke bestemming

Piet Heinkade 55

je ook kiest. Jullie beleving staat voorop.

Kennis, eerlijkheid en duidelijkheid

1019 GM AMSTERDAM
The Netherlands

zijn voor mij altijd het uitgangspunt.

T: +31 (0) 20 331 90 68
Van harte ben ik je tot dienst.

M: +31 (0) 6 519 380 06

Nils Kraijnbrink
Specialist in onvergetelijke reizen

nils@eventmax.nl
www.eventmax.nl
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