SIDE EVENTS KANSEN IN DE REGIO

REGIONALE KANSEN MET SIDE EVENTS
• Side events zorgen voor economische spin-off
in Zandvoort maar ook in de regio, side events zijn een
verdienmodel voor regionale ondernemers.
• Side events zorgen voor spreiding van de bezoeker in
Zandvoort maar ook bij P&B en P&R locaties in de regio.
• Side events zorgen voor beleving bij inwoners,
ondernemers en bezoekers aan de regio.
• De Dutch Grand Prix inclusief side events geven
internationale belangstelling aan de regio.
• Er zijn diverse mogelijkheden om onderdeel te zijn van de
DGP en side events; activiteiten event-vergunning vrij,
activiteiten in F1 sfeer, activiteiten met eventvergunning, marketing, communicatie en citydressing.
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ACTIVITEITEN EVENT-VERGUNNING VRIJ
EXPOSITIES
BIJ CULTURELE
INSTELLINGEN

WORKSHOPS
IN RACE THEMA

OFFICIELE MERCHANDISE
BIJ LOKALE RETAILER

RACE MENU
BIJ LOKALE ONDERNEMER
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ACTIVITEITEN EVENT-VERGUNNING VRIJ
Activiteiten vergunning vrij kunnen op een laagdrempelige
manier opgepakt worden door ondernemers/partners uit
de regio.
• Organisatie door de individuele ondernemer/partner.

• Contact met Stichting Zandvoort Beyond voor
afstemming programma en Zandvoort Marketing voor
afstemming marketing en communicatie.
• Er zijn rechten verbonden aan het gebruik van namen,
logo s en afbeeldingen a e rsrech en of por re rech
FOM is hier erg alert en kritisch op (geldt voor alle
activiteiten en evenementen). Er zijn wel mogelijkheden
voor het afnemen van Zandvoort Beyond materialen.
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ACTIVITEITEN IN F1 SFEER
F1 FILMDAGEN HAARLEM
BIOSCOPEN MET FILMS IN
F1 THEMA

BLOEMENDAAL
DE FORMULE 1
THEATER SHOWS
NOORDWIJK
GALERIE MET F1
KUNSTENAARS

HEEMSTEDE
MODELAUTO
RACEBAAN

IJMUIDEN
BLOWKARTEN OP HET
STRAND

ACTIVATIES IN DE REGIO
DIVERSEN ACTIVITEITEN
OP GEBIED VAN
DUURZAAMHEID,
INNOVATIE, KUNST,
CULTUUR &
ENTERTAINMENT MET
RACE THEMA IN DE REGIO
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ACTIVITEITEN IN F1 SFEER
Activiteiten in F1 sfeer kunnen films, documentaires,
theatervoorstellingen zijn en bestaande activiteiten zoals
blow-karten en modelautorace die verbonden kunnen
worden aan het F1/race thema.
• Optie 1 organisatie door: de individuele
ondernemer/partner (soms vergunning-plichtig).
• Optie 2 organisatie door Stichting Zandvoort Beyond:
financieel investeren in de Stichting zodat organisatie van
deze activiteiten uit handen genomen kan worden.
• Contact met Stichting Zandvoort Beyond voor
afstemming programma, Zandvoort Marketing voor
afstemming marketing en communicatie en lokale
gemeente voor mogelijke event-vergunning.
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ACTIVITEITEN MET EVENT-VERGUNNING
MUZIEKPODIA
IN DE REGIO BIJ P&R EN
P&B LOCATIES

PITSTOP GAMES &
KARTBAANTJES

SIMULATOREN &
E-BATTLES RACES

FOODTRUCK FESTIVAL
MET LOKALE
ONDERNEMERS BIJ P&R
EN P&B LOCATIES
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ACTIVITEITEN MET EVENT-VERGUNNING
Activiteiten met event-vergunningen kunnen evenementen zijn
zoals muziek en foodcourts op centrale pleinen en/of in de buurt
van park&bike en park&ride locaties.

• Optie 1 organisatie door: de individuele lokale
ondernemer/partner of regio gemeente.
• Optie 2 organisatie door Stichting Zandvoort Beyond:
financieel investeren in de Stichting zodat organisatie van deze
activiteiten uit handen genomen kan worden.
• Contact met Stichting Zandvoort Beyond voor afstemming
programma, Zandvoort Marketing voor afstemming marketing
en communicatie, DGP voor afstemming mobiliteit,
verkeersbesluiten en eventterreinen in de regio en lokale
gemeente voor event-vergunning.
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PUBLIC VIEWING

DGP OP GROOT SCHERM
Een bekend fenomeen tijdens bijvoorbeeld EK en
WK
e bal i he kijke
g
che
D
de
successen Max Verstappen is deze activiteit ook
populair geworden binnen de Formule 1. Aan het
organiseren van een public viewing zijn rechten
verbonden, daarnaast kan het zijn dat je voor het
organiseren hiervan een event-vergunning nodig hebt.
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PUBLIC VIEWING: DGP OP GROOT SCHERM
• Rechten voor het uitzenden van een public viewing liggen bij
ZIGGO sport.
• Voor het op een (openbare) locatie een public viewing
organiseren is zeer waarschijnlijk een
evenementenvergunning nodig in de desbetreffende
gemeente en is afstemming met DGP nodig over mobiliteit.
• DGP, Zandvoort Marketing, Gemeente Zandvoort & de
Stichting Zandvoort Beyond beschikken niet over de rechten
voor het uitzenden van de race.

• Contacten m.b.t. public viewings lopen via DGP
• Indien akkoord graag: Stichting Zandvoort Beyond, Zandvoort
Marketing en DGP informeren.
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CAMPINGS & CAMPERPLAATSEN
FESTIVALCAMPING IN DE REGIO
Slapen in de buurt van het evenement, bij steeds meer
festivals kan het. Vervolgens loop of fiets je naar jouw
plekje op de tribune om te genieten van het event.
Campings en terreinen voor camperplaatsen in de regio
hebben impact op de mobiliteit van de DGP, daarom is
een goede afstemming noodzakelijk. Daarbij kunnen ze
vergunningplichtig zijn.
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FESTIVALCAMPING IN DE REGIO
• Campings en camperplaatsen kunnen bij dragen bij aan
een regionaal verblijf van de DGP bezoeker en inkomsten
generen voor ondernemer en gemeente (toeristen
belasting).
• Campings en camperplaatsen in de regio hebben invloed
op de mobiliteitsstromen van de DGP.
• Voor het organiseren van een festivalcamping is zeer
waarschijnlijk een evenementenvergunning en/of
kampeerontheffing nodig in de desbetreffende
gemeente.
• Contact opnemen met DGP voor afstemming over
mobiliteit
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COMMUNICATIE & CITYDRESSING

VOLLEDIGE SAMENWERKING
Tussen Stichting Zandvoort Beyond, Zandvoort
Marketing en DGP op gebied van communicatie

GEBRUIK DGP-DATABASE
1-1 communicatie met bezoekers via app,
WhatsApp en mail
Festival opgenomen in DGP-app
Crowd management via DGP-app

CITYDRESSING
Toolkit voor ondernemers in de regio.
Mogelijkheid tot afname van materialen
in racethema (vlaggen, banieren,
raamstickers etc.).
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COMMUNICATIE & CITYDRESSING
• Na afstemming inhoud programma mogelijkheid tot
promotie via kanalen Zandvoort Beyond.
• Na afstemming inhoud programma mogelijkheid tot
adverteren op communicatiekanalen Zandvoort Beyond.

• Aanschaf toolkit voor lokale ondernemers.
• Aanschaf citydressingmaterialen voor gemeentes en
organisatoren.
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CONCLUSIE
• Er zijn mogelijkheden om te profiteren van de
DGP en side events.
• Visie side events bevat veel ideeën om (op een
laagdrempelige manier) mee te doen.
• Afstemming onderling is zeer belangrijk voor
programmering en mobiliteit.
• Investeren in Stichting Zandvoort Beyond voor
organisatie van regionale side events.
• Gehele regio in racesferen door middel van
citydressing he
a je acege el
Doe je ook mee?
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CONTACTGEGEVENS
• Dutch Grand Prix
info@dutchgp.com
• Stichting Zandvoort Beyond
info@zandvoortbeyond.nl
• Zandvoort Marketing
info@zandvoortmarketing.nl
• Gemeente Zandvoort:
formule1@zandvoort.nl
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