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Het meest
aansprekende
en bijzondere
sportevenement
ter wereld
en u kunt er bij zijn!

“Het meest bijzondere- en grootste
sportevenement ter wereld én nog specialer
dan de Olympische spelen!”
Dat waren de woorden die we spraken toen ons werd gevraagd
wat is de Elfstedentocht voor jullie?
Dit was rond 2010 toen we begonnen met het uitwerken van onze plannen om
Friesland tijdens een komende Elfstedentocht op de kaart te zetten én tegelijk
om bedrijven buiten Friesland de gelegenheid te geven om op deze manier
óók onderdeel te laten zijn van dit oer Friese evenement…
Het Fan Fryslan House was geboren… Een bijzondere plaats waar de top
van het Nederlandse bedrijfsleven op een exclusieve- en unieke manier
De Tocht der Tochten kan beleven met haar relaties. Pas 4 jaar verder kregen
we de vergunning. Nu hier de brochure ligt, is onze Tocht der Tochten
alvast begonnen.

“elke dag komt hij dichterbij”
Team Fan Fryslan House,
Marc de Bruin | Henk Angenent
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De tocht der tochten
De Elfstedentocht mag zich met recht het meest bijzondere sportevenement ter wereld noemen.
Zodra het een aantal dagen behoorlijk vriest, loopt de temperatuur in de rest van Nederland op.
Dat fenomeen noemen we ‘Elfstedenkoorts’. Zoals voormalig Olympisch schaatskampioen
Mark Tuitert het verwoordde:

“Ik zou er mijn gouden Olympische medaille voor over hebben,
				
alleen al om hem te kunnen rijden.”
Als Wiebe Wieling, voorzitter van de vereniging De Friesche Elf Steden, zegt ‘It Giet Oan’,
dan is Friesland het middelpunt van het wereldnieuws en wordt de tocht binnen maximaal
48 uur gestart. De laatste editie van 1997 leert dat er dan een ware run op Friesland ontstaat
en de provincie zal al snel ‘op slot gaan’ in verband met de veiligheidseisen.
De Friese Elfstedentocht wordt gemiddeld maar ééns in de tien jaar verreden. Dan wilt u
dit unieke evenement toch niet missen? Hij komt immers elke dag dichterbij!

Verzeker uzelf van een ‘startbewijs’
Nu bestaat er de unieke mogelijkheid om verzekerd te zijn van een ‘startbewijs’.
U en uw zeer gewaardeerde relaties zijn er dan gegarandeerd bij. Op de beste plek, in de mooiste
accommodatie, aan de rand van de vaart met een all-inclusive programma:

Welkom in het Fan Fryslân House!

Fan Fryslân House
De organisatie van het Fan Fryslân House heeft van de provincie Friesland een vergunning gekregen ter promotie
van Friesland en dit unieke evenement. Dit evenement voorziet in het realiseren van een hospitality-dorp
langs de Elfstedenroute. Niet bij de finish, maar op het mooiste plekje van de tocht, waar alle rijders twee keer
langs komen: De Dokkumer Ee. Daarmee biedt het Fan Fryslân House de beste plek om de tocht ‘live’ te volgen.
Dit kunt u doen vanaf het verwarmde terras aan het ijs, in één van de zestien VIP-boxen of in de grote tent
waar de gehele dag een sprankelend Elfsteden-entertainment programma is.

Wat biedt het
Fan Fryslân House?
•

Het Fan Fryslân House heeft de beste plek om de tocht
‘live’ te volgen; vanaf het terras staat u direct langs het ijs 		
en kunt u de schaatsers aanmoedigen. Binnen kunt u de 		
tocht ‘live’ op tv-schermen volgen.

•

Het Fan Fryslân House biedt een all-inclusive programma
(ontbijt, lunch, diner en drinken) inclusief een kwalitatief
hoogstaand culinair arrangement én een scala aan optredens
van bekende nationale en Friese artiesten. Binnen het
Fan Fryslân House is er uiteraard ruimte voor branding.
Sport, hospitality en entertainment gaan er hand-in-hand.

•

In Friesland zal tijdens de Elfstedentocht een beperkte 		
toegang gelden in verband met de strenge veiligheidseisen.
Het Fan Fryslân House voorziet in een vervoersplan, waarbij
de gasten gegarandeerd toegang zullen krijgen tot de
accommodatie.

•

Bij inschrijving voor een VIP-box wordt u automatisch lid van de
Fan Fryslân House Business Club. Als lid van deze exclusieve
business club kunt u gedurende het jaar deelnemen aan
tussenevents zoals een clinic van Henk Angenent of een bezoek
aan een schaatsmarathon. Daarnaast heeft u een unieke 		
marketingtool richting uw klanten in handen. U ontvangt jaarlijks
100 certificaten (bij afname van een VIP-box) om uw relaties
mee uit te nodigen voor het Fan Fryslân House.

Per Vip-box
(16 stuks: 12 x 10 meter):
• Twee hostessen
• Bar en koelbuffet
• TV scherm met live beelden
• Kapstokken
• Tapijt, chique aankleding met
planten, krukken/zitjes, etc.
• Verwarmd buitenterras
• Mooi uitgelicht
• I n de box: gehele dag drank,
ontbijt, lunch, diner
Grote tent (70 x 40 meter):
• Ledscherm (9 x 5 meter)
• Podium: met presentator
en gasten (o.a. artiesten en
bekende Nederlanders)
• Tapijt, statafels, banken
• A ankleding met zitjes,
statafels, bar, planten, etc.
• Verwarmd buitenterras

Mogelijke startbewijzen
U kunt deel gaan uitmaken van een exclusieve business club en uzelf en/of uw relaties hiermee
verzekeren van een startbewijs. Wij bieden een tweetal opties:

1 VIP-box: capaciteit 100 personen:
Bij een betaling van € 2500,- excl. BTW per jaar* ontvangt u:
• Een Exclusieve VIP-unit voor 100 personen als ‘It Giet Oan’ is uitgesproken
		 (investering € 50.000,- excl. BTW)
• Ingerichte eigen VIP-unit met all-inclusive catering
• Vervoer van en naar Fan Fryslân House met gegarandeerde toegang tot Friesland en
		 het Fan Fryslan House-terrein
• Mogelijkheid om de unit te voorzien van eigen branding
• Mogelijkheid om de grote tent met entertainment te bezoeken
• 100 certificaten die recht geven op een ‘startbewijs’ voor uw relaties
• Jaarlijks voor 2 personen een schaatsclinic o.l.v. Henk Angenent (winnaar van de
		

laatste Elfstedentocht in 1997)

• Jaarlijks bezoek aan een schaatsmarathon inclusief catering voor 10 personen
• Korting op reizen en producten van geselecteerde partners

2. VIP-kaart: op naam
Bij een betaling van € 75,- excl. BTW per jaar* ontvangt u:
• Recht op de koop van een ‘startbewijs’ als ‘It Giet Oan’ is uitgesproken
(investering € 250,- excl. BTW). Het aankoopbedrag dient binnen 24 uur hierna te zijn
		 overgemaakt, anders vervalt het recht op aankoop.
• Gegarandeerde toegang tot Friesland en het Fan Fryslân House-terrein
• All-inclusive catering in de grote tent inclusief entertainmentprogramma
• Maak kans op een schaatsclinic o.l.v. Henk Angenent (winnaar van de laatste Elfstedentocht in 1997)
• Waardecheques van geselecteerde partners
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Wees er snel bij!
Koop nu een VIP-box of VIP-kaarten en verzeker uzelf, uw personeel en/of uw klanten van
een uniek ‘startbewijs’ voor een onvergetelijk evenement. We weten niet wanneer de tocht
komt, maar elke dag komt de tocht der tochten dichterbij!

Een zo bijzonder en uniek project als dit mag u niet missen:
De mooiste marketingtool richting uw klanten! Wanneer de tocht komt, bent u verzekerd

Design by BrandDogs.nl

van de beste en meest speciale plek die er is!

Voor meer informatie:
Verkoopinformatie
De startbewijzen voor het Fan Fryslân House zijn exclusief verkrijgbaar
via www.relatiemarketing.nl. Voor meer informatie neemt u contact op met
Remko van Scheltt via info@relatiemarketing.nl of 078 - 620 15 69
Ambassadeurs Fan Fryslân House:
• Laatste Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent
• Schaatsliefhebber en muzikant Syb van der Ploeg
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