
Wat is het?
De Spoffin Experience is een rondwandeling langs 
verschillende voorstellingen, onder begeleiding van 
een deskundige gids. Uw persoonlijke festivalgids 
vertelt over de voorstellingen, wie de artiesten zijn, 
hoe de voorstelling is gemaakt, wat de overwegingen 
waren en wat er is te zien. U kunt kiezen uit 
verschillende rondwandelingen en thema’s. Zo is er 
bijvoorbeeld een circusroute, kinderroute, dansroute 
en spektakelroute. Spoffin selecteert speciaal voor 
deze belevenis een aantal voorstellingen, waarvan u 
er tijdens de rondwandeling twee of drie van begin tot 
eind kunt zien, samen met uw gezelschap en uw gids. 

Voor uw zakenrelaties
Nodig uw relaties uit voor de Spoffin Experience en 
u trakteert hen op een onderscheidende belevenis, 
een ervaring waarover zij nog lang zullen napraten. 
Een cultureel inhoudelijke activiteit en eveneens een 
bijzondere kennismaking met de stad Amersfoort.  De 
Experience heeft een café of restaurant in de stad als 
basis waar elke rondwandeling begint en eindigt.

Voor uw medewerkers
Met de Spoffin Experience biedt u uw medewerkers, 
hun partners en kinderen een onvergetelijk, 
hartveroverend bedrijfsuitje dat afwijkt van 
de gebaande paden. Ons aanbod is gevarieerd: 
medewerkers met kinderen kunnen kiezen voor 
de kinderroute of de route met meer spektakel, 
medewerkers die zijn geïnteresseerd in dans volgen 
de dansroute en wie graag naar het circus gaat, kan 
meedoen aan de circusroute. Ook de rondwandelingen 
voor uw medewerkers hebben een café in de stad als 
basis. 

De praktijk
• Spoffin zorgt voor gidsen met kennis van het 

festival en de voorstellingen. U kiest een café 
of restaurant als uitvalsbasis en stelt met de 
horecagelegenheid van uw keuze een festival-
arrangement samen, variërend van drankjes met 
een hapje tot lunch of diner. 

• Elke gids neemt maximaal 10 personen onder zijn 
of haar hoede. Persoonlijke aandacht voor iedere 
deelnemer gegarandeerd. 

• Uw gasten kunnen zelf kiezen welk thema hen 
aanspreekt en met welke rondwandeling zij mee 
gaan.

• Gidsen en deelnemers ontmoeten elkaar bij uw 
café of restaurant. Na afloop brengt de gids uw 
genodigden weer terug naar dit café of restaurant.

• De wandeling duurt twee à drie uur, afhankelijk 
van het aantal voorstellingen en de lengte van de 
acts onderweg.

Wat krijgt u als bedrijf?
• De gelegenheid mensen te laten genieten van 

speciale, culturele belevenissen op bijzondere 
locaties. 

• De kans uw zakelijke relaties en/of uw 
medewerkers nieuwe facetten te laten ontdekken, 
met elkaar samen te zijn, andere mensen te 
ontmoeten.

• Thematische routes, een enthousiaste gids en 
verdiepende verhalen over de professionele 
artiesten en gezelschappen, het festival en de 
voorstellingen die u ziet.

• Advies over welk café of restaurant het beste 
aansluit bij uw gasten en uw specifieke wensen.

• Naamsvermelding in publicaties. 
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