RACING@WORK
SLOTRACEN....
'speelgoed' voor volwassenen?
We horen het regelmatig:

"slotracen... dat is toch iets

kinderachtigs, iets ouderwets, met kleine autootjes die rondjes rijden op een
racebaantje?" Dat klopt, op zo'n racebaantje -meestal in de vorm van een achtmet soms een bruggetje en een looping. Ja, dat is inderdaad voor kinderen.

Met dat soort speelgoed hebben onze slotracebanen natuurlijk niets
te maken. Onze racebanen zijn computer gestuurd, digitaal slotracen zoals dat heet. Daardoor kan je met meerdere
auto's tegelijkertijd rijden en ook door elkaar heen. Met maximaal 6 personen. Je kan (en je moet) elkaar inhalen, je
moet pitstops plannen om te tanken, je moet je race- en je brandstoftactiek bepalen en dan ook nog eens letten op
de snelste ronde. Alles wordt nauwkeurig bijgehouden door de racecomputers, zodat je eventueel na de race aan de
hand van de data nog eens goed kan zien waar het goed (of fout) ging. Racen op onze banen levert steevast
uitspraken op als "Spannend", "Sensationeel" en "Nooit gedacht dat het zo leuk kon zijn".

"Alleen voor mannen zeker?" Nog zo’n opmerking die

we vaak horen. Die racebaantjes van vroeger waren wellicht vaak het domein
van de jongentjes, maar onze slotracebanen zijn dat zeker niet. Zoals in de
bedrijfscompetities al duidelijk is, laten 'de vrouwen' vaak zien 'hun mannetje'
te staan tegenover al het mannelijke racegeweld. Menige vrouw heeft menige
man achter zich gelaten en kwam als winnares uit de bus. Man, vrouw, jong,
oud, iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom om het eens te proberen.

"Maar wat kan ik er dan mee?" Of - zoals we dat
tegenwoordig zeggen - wat levert het mij op? Naast het feit dat je nu werkelijk
iets echt unieks en onderscheidends aan het doen bent (tenslotte zijn we
allemaal wel eens gaan paintballen, karten, lasergamen, etc.) is slotracen ook
een geweldige manier om eens even helemaal te ontspannen en te
ontstressen.

Bedrijfsmatig kun je denken aan een evenement als bedrijfs- of personeelsfeest, of wat te denken als publiekstrekker
voor op een beurs of tijdens een 'open dag' van je bedrijf. Of een competitie tussen diverse afdelingen of vestigingen.
Denk eens aan de geweldige publiciteit. Wij bouwen jouw favoriete circuit na, daarop rijden dan de raceauto's in jouw
bedrijfskleuren rond, voorzien van jouw huisstijl, en langs de baan staan diverse reclameborden van jouw bedrijf (of
nodig een aantal klanten uit en dan plaatsen we van die bedrijven de reclameborden naast de baan).
Maar denk ook eens als ondersteuning (en/of ontspanning) bij
trainingen en workshops. Wat we dan vaak doen is in
teamverband racen, waarbij een raceteam uit meerdere mensen
bestaat die dan wel echt moeten samenwerken.
En natuurlijk zijn onze racebanen ook goed in privésferen te
gebruiken. Denk dan eens aan een echt bijzondere verjaardag
(21, 30, 40, 50 jaar), aan een vrijgezellenfeest of gezellig met
de hele familie een dagje puur plezier.

Wat ons echt bijzonder

maakt, is het
feit dat wij onze slotracebanen bouwen op locatie. En
zoals jij dat wilt. Als je de ruimte ervoor hebt, kunnen
wij elk circuit van over de hele wereld nabouwen. In
principe binnen, maar als de gelegenheid er voor is kan
dat natuurlijk ook buiten. Dus door de kantine,
fabriekshal,
showroom, kantoor of over het
parkeerterrein. Maar ook door de woonkamer, keuken
en zelfs de tuin. En heb je wat minder ruimte, dan
ontwerpen wij zelf een uitdagend circuit, speciaal op
maat gemaakt voor de ruimte die jij tot je beschikking
hebt. Mocht het nu zo zijn dat je helemaal geen ruimte
hebt, of liever alles buiten de deur wilt doen, dan hebben wij ook een eigen locatie in Almere. Daar kunnen we
groepen tot ongeveer 20 personen ontvangen.

Even wat praktische informatie: Wij kunnen twee grote 6 persoons slotrace-banen aanleggen
met een totale lengte van ruim 75 meter. Daarbij kan dan nog een kleine oefenbaan komen, waarop nog eens 3
personen kunnen rijden. Hierdoor kunnen wij groepen aan tot ongeveer zo'n 40 personen, waarbij we dan racen in
teams. Zoals eerder genoemd kan dat zowel op onze eigen locatie in Almere als op iedere andere gewenste locatie.
Baanhuur begint met een minimum van twee uur, maar een dag, of zelfs meerdere dagen, is ook mogelijk.

Hoe zo'n racedag

eruit gaat zien, mag je helemaal zelf bepalen. Wil je een serieuze wedstrijddag, op
een bepaald circuit en met een bepaalde raceklasse, dan kan dat. Of ga je meer voor de lol, dan bouwen we gewoon
een zeer uitdagend circuit en kunnen we een hele serie aan leuke en spannende races gaan doen. Het is helemaal
aan jou om te bepalen hoe jouw racedag eruit gaat zien.

We kunnen onze racebanen ook combineren met nog een aantal bijzondere activiteiten zoals
Segway rijden, BBQ-donuts, stuntman m/v voor een dag, etc. Natuurlijk kan ook de inwendige mens door ons
verzorgd worden, zowel op onze eigen locatie als op jouw locatie.

Prijzen beginnen bij € 320,--. Dat is dan voor 2uur slotracen met maximaal 12 personen, inclusief de op-en
afbouw op jouw locatie. (jouw locatie is dan binnen een straal van ±10 km rondom Almere. Daarbuiten geldt een
toeslag van € 0,30/km). Alle prijzen zijn incl. BTW. Wil je met meer mensen, wil je 2 slotrace-banen, wil je op onze
eigen locatie racen of wil je langer racen, dan maken wij daarvoor natuurlijk een speciale prijs.

Wil je meer informatie, of wil je boeken en jouw racedag bespreken, neem dan even contact op met:

www.racingatwork.nl
06-25.110.758
mail@racingatwork.nl
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