In onze vorige nieuwsbrief maakte wij u erop attent dat het nu de ideale tijd is om u te
oriënteren op een geschikte eventlocatie. Maar waar moet u eigenlijk allemaal op letten bij
deze keuze? Wij helpen u graag op weg door een aantal belangrijke criteria, waar Spido
uniek in is, voor u op een rijtje te zetten. Onze varende eventlocaties hebben immers
mogelijkheden die een vaste locatie niet kan bieden. Wij zijn in staat om samen met u een
uniek event neer te zetten waar uw gasten nog lang over na zullen praten.

Bereikbaarheid
De schepen van Spido liggen afgemeerd in het centrum van Rotterdam. Direct aan de voet
van de welbekende Erasmusbrug. Zowel met het openbaar vervoer (tram, metro, bus en
trein) als per auto of touringcar is de locatie goed bereikbaar en er zijn voldoende
parkeermogelijkheden.

Als varende eventlocatie zijn wij echter niet
beperkt tot onze eigen pontons om gasten
in te schepen. Wij kunnen bij diverse
steigers aanmeren. Zo kunnen we zelfs
verschillende groepen op verschillende
plaatsen ophalen en terugbrengen. In de
omgeving zijn ook een aantal hotels waar
wij

uw

gasten

direct

kunnen

ontschepen. Wel zo fijn als er een borrel
gedronken wordt!

Sfeer en uitstraling
De sfeer en de algehele uitstraling van de eventlocatie hebben grote invloed op de beleving
van uw gasten. U wilt tenslotte dat de uitstraling aansluit bij de sfeer die u wilt creëren tijdens
het event. Daarom staat de inrichting van onze schepen niet vast. Of u nu statafels wilt, een
grote dansvloer of mooi gedekte tafels voor een diner. Onze horeca draait er zijn hand niet
voor om en zorgt voor de gewenste indeling.
Onze event afdeling adviseert u graag met
betrekking tot de keuzes en mogelijkheden
voor uw specifieke event. Naast de indeling
aan boord van de schepen kunt u spelen
met de verlichting, decoratie en het
entertainment.

Er

is

ontzettend

veel

mogelijk om de schepen te transformeren
naar een locatie die naadloos aansluit
op uw wensen.

De omgeving als entertainment
Een locatie kan zoveel meer zijn dan alleen een ruimte. Door het thema van uw bijeenkomst
te koppelen aan een passende locatie, versterkt u de boodschap van uw event. Daarbij
maakt u het voor potentiele klanten interessant om het event bij te wonen. Hiermee voegt u
net even dat extraatje toe dat het bijzonder en gedenkwaardig maakt.

Tijdens de vaarroute kunnen wij langs
plekken varen die relevant zijn voor uw
thema. Deze vaarroute kunt u zelf bepalen
in overleg met onze Corporate Captain. Op
deze manier maakt u het interactief en
blijven uw gasten constant geïnteresseerd.
Daarnaast is het mogelijk om tussentijds te
stoppen bij een andere locatie voor een
bezoek aan bijvoorbeeld de Kuip, de
Euromast of bedrijven in de Rotterdamse
haven.
Een unieke en inspirerende locatie draagt in positieve zin bij aan de beleving van uw event.
Uw gasten kunnen in de pauzes ontspannen met uitzicht over een steeds veranderende
omgeving en even een frisse neus halen op de buitendekken. Op het water is er altijd
bedrijvigheid en het wisselende uitzicht verveelt nooit. Onze kapiteins vertellen, indien u dat
wenst en op afgesproken momenten, graag over de bijzonderheden die wij tegenkomen
tijdens de cruise. Meer entertainment is er aan boord vaak niet nodig. Er is zoveel te zien en
te ontdekken!

Faciliteiten
Uw eventlocatie dient over voldoende faciliteiten te beschikken om al uw wensen met
betrekking tot bijvoorbeeld beeld en geluid of catering te verwezenlijken. Goede
voorzieningen dragen er zeker aan bij dat de organisatie van uw event zorgeloos verloopt.
Bij Koninklijke Spido hebben wij aan alles
gedacht en nemen we veel van de
organisatie uit handen. Van moderne
audiovisuele voorzieningen en gratis wifi
tot de opbouw van een podium en een
gastvrij ontvangst door onze hostessen.
Samen met onze professionele event
afdeling kiest u voor de ideale opzet. Met
ons uitgebreide netwerk weten wij zeker
dat wij voor ieder vraagstuk een passende
oplossing kunnen bieden.

Ieder schip heeft een professionele keuken waarin het keukenteam de sterren van de hemel
kookt. Of het nu gaat om uitgebreide borrelplanken of een 6-gangendiner met exclusieve
streekproducten. Alles wordt vers voor u bereid aan boord.

Gastvrij onthaal voor uw gasten
Als gastheer of gastvrouw wilt u graag dat uw gasten vriendelijk en professioneel onthaald
worden. Onze nautische bemanning ontvangt u strak in het uniform en zijn gedurende de
gehele vaart aanspreekbaar en beantwoorden enthousiast eventuele vragen.
Zij zorgen voor een veilige vaart en kunnen
eindeloos vertellen over de route. Onze
ervaren horeca crew onder leiding van
Pieter van Roosendaal zorgt ervoor dat het
uw gasten aan niets ontbreekt. Onze
bemanning is vaak al vele jaren bij ons in
dienst. Hierdoor is een team ontstaan wat
goed op elkaar ingewerkt is en precies
weet wat er van hun verwacht wordt.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw evenement bij ons aan boord? Neem
dan contact op met onze Event afdeling via onderstaande informatie.

E-mail: events@spido.nl
Telefoon: (010) 275 99 73

Captain's log
Onze Corporate Captain Lieuwe schrijft maandelijks een
blog over updates uit de Rotterdamse haven en
bijzonderheden binnen ons bedrijf.

Lees via de volgende link de laatste blog over onze
nieuwe expositieruimte.

Lees meer

