KickerTIME
Professionele tafelvoetbalevents voor bedrijven

Wij pakken de bal op...

KICKER

TIME
voor uw

bedrijf

KICKERTIMe

Klantenof
relatiedag,
bedrijfsuitje,
beursstand of produktlancering, ieder event
heeft haar doelstellingen.
Om dat te realiseren heeft men een origineel
idee nodig met daaraan gekoppeld een
perfecte planning en uitvoering.
De tafelvoetbaltafel inzetten bij evenementen
is effectief. Het is de perfecte tool om
mensen dichter tot elkaar te laten komen.
Tafelvoetbal is door iedereen zonder enige
kennis of ervaring te spelen, een drempel is

er niet en het tafelvoetbal wint al jaren aan
populariteit. De tafelvoetbaltafel krijgt het
voor elkaar, het naar boven brengen van de
juiste sfeer onder de deelnemers waardoor
uw event opzeker slaagt.
Wij bieden verschillende concepten aan,
waarmee u in een sportieve setting de
contacten met u prospects en klanten verder
intensiveert.
Hoe dit kan met “Kickertime voor uw bedrijf”
zetten wij in de volgende pagina’s voor u
uiteen.

Het Team
Ons team bestaat uit een Nederlands-Duitse
samenwerking met kennis van events en een
passie voor tafelvoetbal.
Fred Bijlsma is in Nederland het
aanspreekpunt voor Kickerprofs en heeft
jaren ervaring met bedrijfsevents op beurzen en
congressen in Nederland, België en Frankrijk.
Partner is Kickerprofis, de nummer één in
Duitsland voor tafelvoetbalevents. Sinds 10

jaar houden zij zich naast het verhuren van
tafelvoetbaltafels bezig met het ontwikkelen
van concepten voor bedrijfsevents zoals
klantendagen en personeelsfeesten voor
meer dan 100 personen en geven daar
uitvoering aan.
Met de kennis en ervaring van dit team
kunt zeker zijn van een professionele opzet
en uitvoering van uw event, een meer dan
geslaagd tafelvoetbaltoernooi voor u en uw
gasten.

Tafelvoetbal

toernooi
als hoofdprogramma

MODULE I
Tafelvoetbal
toernooi

als hoofdprogramma

Er zijn tal van gelegenheden waarbij een
tafelvoetbaltoernooi als hoofdprogramma
ingezet kan worden:
Bij een Klanten- en relatiedag, bedrijfsfeest
voor eindejaars bijeenkomst of jubilea,
teambuilding of als kick-off meeting.

Roadshow

10 toernooien in 10 steden, 100
tafelvoetbaltafels, 1000 deelnemers

Bij
Roadshow-toernooien
wordt
op
tafelvoetbaltafels gespeeld die met uw
bedrijfslogo / huisstijl zijn uitgevoerd. Tijdens
het tafelvoetbaltoernooi kan er als optie ook
de Topspeedkicker ingezet worden en/of de
spelvorm BeattheChamp. Negen voorrondes
die op zich al een hoogtepunt vormen met
op de slotdag de grande finale.

Het grootste tafelvoetbaltoernooi
met een wereldrecord in het Guinness Book of records

Op één dag met minimaal 64 tafelvoetbaltafels.
Organiseer
samen
met
ons
het
grootste
tafelvoetbaltoernooi en wordt vermeld in het Guiness Book
of records. Het record staat momenteel op 1.564 spelers.
Met onze er ervaring in tafelvoetbal events zullen wij er
samen met u zorg voor dragen dat het een serieuze aanval
op het wereldrecord zal zijn.
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MODULE II
Entertainment &
Workshops

TafelvoetbalEntertainment
Daag de kampioen uit. Ga met uw
gasten de wedstrijd aan tegen de
wereldkampioen tafelvoetbal.
Op een gezellige aangename manier
worden u en uw gasten door het
tafelvoetbalspel geleid. Tafelvoetbal is
een sport die communicatie bevordert,
mensen van verschillende leeftijden en

achtergronden bij elkaar brengt. Managers
veranderen in kinderen, werknemers in
doelpuntenmakers, collega´s worden fans
en bij iedereen komt een aanstekelijk
enthousiasme naar boven.
Groot of klein, man of vrouw, iedereen
wordt gefascineerd door het tafelvoetbal.
Boek de tafelvoetbal entertainer en
meervoudig wereldkampioen.
Ons team bestaat uit diverse kampioenen
en ervaren entertainers waarmee wij u

onvergetelijke showacts bieden. Inspireer
uw klanten met een dergelijk hoogtepunt
waarbij wij het totale programma tot in de
puntjes verzorgen.

Workshop &
Rent-a-Coach

Tafelvoetbal workshop voor bedrijven en
groepen tot 20 deelnemers!

Deze workshop is een mix van
wetenswaardigheden, strategie en theorie
van het tafelvoetbalspel, praktische
oefeningen aan de tafelvoetbaltafel,
coaching en vrijspelen.
In een afsluitend kort toernooi kunnen de
deelnemers de opgedane kennis toepassen
hoe om te gaan met spel en stress situaties.

Een feedback ronde vormt de afronding van
deze workshop in een ontspannen sfeer.

Uw event
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ModulE III
EEN
VOETBALSTADION

Wij
geven
uitvoering
aan
grote
tafelvoetbaltoernooien voor bedrijven in
voetbalstadions. Bijna geen lokatie zo mooi
als een voetbalstadion.
De sfeer tijdens een dergelijk event is uniek:
een professioneel opgezet toernooi met ITSFtoernooitafels, scheidsrechters, een mooie
sport met spanning en plezier.
Stap 1 - Individueel advies
Iedere aanvraag, elk event is verschillend
en wordt samen met u doorgenomen. Het

opzetten van een concept is afhankelijk
van het beoogde doel van het event, het
aantal gasten, de tijdsspanne, de grootte van
de lokatie. Het concept wordt dan ook in
samenspraak met u uitgewerkt.
Stap 2 - De setting
De eerste indruk die de gasten bij binnenkomst krijgen is belangrijk. Voor ons is
van belang dat de gehele omgeving een
harmonieus en indrukwekkend geheel vormt.

Stap 3 - Professionele uitvoering
Onze toernooibegeleiding en entertainment
gedurende het event (hier komen leiding
geven, ervaring en professionaliteit samen)
dragen bij aan een ongedwongen en
aangename sfeer.
Stap 4 - Gezamenlijk met
tafelvoetbalprofs spelen
Na het toernooi is er de gelegenheid voor
de gasten met tafelvoetbalprofs te spelen,
tafelvoetbaltrucs te zien en toelichting te

krijgen over diverse technieken. Na dit gezamenlijk
spelen komt uw meer dan
geslaagde event tot een
einde en zal de gasten
deze avond nog lang
bijblijven.

Uw

Tafelvoetbal

toernooi
deuitvoering
daarvan

tafelvoetbaltoernooi
de uitvoering daarvan
Na een evenement had een gast ons
toevertrouwd:....jullie begrijpen het, jullie
verkopen plezier. Het betrof een internationaal
event met 150 gasten.
De aanvraag kwam 2 maanden eerder
,,We willen tijdens een event in de avond

iets met tafelvoetbal doen, kunnen jullie ons
daarbij helpen?“
In het voortraject is gezamenlijk gekeken
naar de beschikbare ruimte, logistiek, het
overige programma en zijn de verschillende
toernooivormen besproken.
Op de dag van het event zelf is om 09:00
uur met de opbouw begonnen. 18 stuks
tafelvoetbaltafels met onze bijbehorende LED
verlichting, een Topspeedkicker en beeld &
geluid voor de toernooileiding.

Veelal de meeste lokaties beschikken over
prima verlichting, die echter niet geschikt is
voor het tafelvoetbal. De juiste verlichting
boven een tafelvoetbaltafel creëert een
atmosfeer die doet denken aan een
stadion - optimale verlichting dus. Verder
plaatsten we nog een geluidsinstallatie met
6 speakers en een beamer met bijbehorend
projectiescherm.
Er zijn veel aspecten die een event compleet
maken. Aangaande de techniek is dit een
goede akoestiek, passende muziek en

de juiste verlichting die dit alles tot een
harmonieus geheel maken.
Om 17:30 uur werden de gasten onthaald
op de meet&greet. Reeds na korte tijd
waren veel tafelvoetbaltafels in gebruik en
zat de stemming er onder de gasten al
goed in. Na het welkomstwoord van de
gastheer om 18:15 uur nam onze
toernooileiding het over met een uitleg
over de te spelen toernooivorm en de
minimale spelregels van het te spelen
tafelvoetbaltoernooi.

Na de eerste speelperiode liet ieder zich
via het beeldscherm informeren wat de
tussentijdse uitslagen waren en werd het
lopend buffet geopend. Na het eten
werden de resterende groepswedstrijden
gespeeld. Gaandeweg kwam de stemming
er steeds beter in en brak de tijd voor de
KO fase aan. Oplopende spanning, tot
het verlossende schot de bal in het doel
deed belanden, gejuich en gejoel. Na de
finale overhandigde de gastheer aan het
winnende team de onderscheiding met
bijbehorende bokaal. Nadien was er

nog tijd voor vrijspelen en hebben diverse
gasten nog van demo‘s kunnen genieten
en konden zich laten informeren over de
diverse speltechnieken. Het was een
van deze laatste gasten die het zo mooi
verwoordde; jullie verkopen plezier.

Exclusief
Branding van

uw bedrijf

of een uniek

design
voor
de
liefhebber

Maatwerk branding
ModulE IV
MARKETING & SpECIALS De tafelvoetbaltafels zijn voor beurs
Wij bieden u een exclusieve eyecatcher aan
voor grote evenementen of voor plaatsing in
de VIP Lounge.

en
evenement uit te voeren met branding.
Logo, tekst tot aan kleur toe, geheel naar uw
wensen uitgevoerd.

XXXL tafelvoetbaltafel
... is een eyecatcher bij uitstek. Trekt op
evenementen en beurzen veel publiek, daar
loopt men niet aan voorbij. Is een modulair
systeem en geschikt voor 8 tot 22 personen.

Design tafelvoetbaltafel Speed-Kicker
Dit ontwerp combineert het tafelvoetbal met
een prachtig meubelstuk en is daarom al
bijzonder. Iedere Design tafelvoetbaltafel
wordt geheel op maat en naar wens van
de klant gemaakt en is daarmee een uniek
exemplaar.

Wie heeft het hardste schot
aan de voetbaltafel. Op deze Speed-Kicker
wordt de snelheid van de bal gemeten door
een lichtgordijn en op een beeldscherm
getoond. Middels het toetsenbord kunnen
de spelersnamen worden ingevoerd en
wordt de ranking bijgehouden. Uitermate
geschikt voor uw beursstand. Door de korte
speeltijd kunnen veel bezoekers aan het spel
deelnemen, en is het een echte publiekstrekker.

Verhuur, logistiek
en montage
ITSF-toernooitafels | XXXL-tafelvoetbaltafels
Speedkicker | Design-Kicker

Wij pakken
de bal OP...

Officiële wedstrijdtafels
Onze tafelvoetbaltafels zijn van het gerenommmeerde
merk Leonhart. Wij verzorgen het transport, montage
en brengen de bal aan het rollen.

XXXL tafelvoetbaltafel
Een modulair systeem en geschikt voor 8 tot 22 personen. Met recht een eyecatcher. Ideaal voor teambuilding en events.

Tafelvoetbaltafelverlichting
Met goede verlichting wordt de juiste sfeer gecreeërd.
Middels onze LED verlichting op accu’s wordt het kleine
voetbalstadion perfect uitgelicht.

Speedkicker
Op deze tafelvoetbaltafel wordt de snelheid van de
bal gemeten middels een lichtgordijn en op een beeldscherm getoond. Op het toetsenbord kunnen de namen
van de deelnemers worden ingevoerd en wordt de
ranking bijgehouden.

Dienstverlening rondom het
thema tafelvoetbal
Tafelvoetbaltoernooien: concepten, uitvoering & begeleiding
Beurzen: verhuur van publiekstrekkers
Specials: tafelvoetbal entertainment

Design Kicker
Dit ontwerp combineert de tafelvoetbaltafel met een
mooi en uniek meubelstuk en is daarmee een lust voor
het oog.

Kickerprofs ondersteund en begeleidt u in de aanloop,
uitvoering en afronding dat een dergelijk event vraagt.
De vraag wat u wilt bereiken met uw event staat
centraal bij het opstellen van onze offerte.

Tafelvoetbaltoernooien
Concepten, uitvoering & begeleiding
In een gezellige en ontspannen sfeer actief bezig
zijn waarbij het saamhorigheidsgevoel steeds sterker
wordt naarmate de avond vordert.

Beurzen & Entertainment
Een tafelvoetbaltafel op uw beursstand is een goede
manier om aanloop te creëeren. U kunt hier nog meer
resultaat mee krijgen door een topspeler demo’s te
laten verzorgen en waar tegen uw bezoekers en
klanten tegen kunnen spelen.

KickerTIME

Professionele tafelvoetbalevents voor bedrijven

En nu bent u aan zet!
Wij gaan graag met uw aanvraag aan de slag
om samen een passend
voorstel te maken voor uw Kickertime.

Kickertime voor uw bedrijf
Wat daarin de mogelijkheden zijn lichten we
graag toe in een persoonlijk gesprek.
Kickerprofs V.O.F.

Fred Bijlsma - Frank Dörrie – Peter Käning

Postbus 88
4926 ZH Lage Zwaluwe
Tel. 06 – 20 34 50 99
info@kickerprofs.nl | www.kickerprofs.nl

