Festivalpoort verzorgt een goede doorstroming van in- en uitgaand verkeer,
leveranciers en personeel tijdens de op- en afbouw van festivals en evenementen.
Festivalpoort is een jonge en innovatieve onderneming met unieke diensten in Nederland: logistiek management
van de op- en afbouw van evenementen en festivals. Wij vinden dat tijdens de productie meer aandacht moet
worden besteed aan een goede begeleiding van verkeersstromen. Festivalpoort zorgt voor kortere wachttijden,
snellere leveringen, meer controle en meer overzicht.
Festivalpoort is vanuit deze gedachte begonnen met het inzetten
van professionele poortwachters en terreinmanagers, die allen
ervaring hebben met de op- en afbouw van festivals. Wij staan
voor snel en duidelijk communiceren, meedenken en ontzorgen.
Daarbij geeft Festivalpoort antwoord op alle logistieke
vraagstukken om de productie naar een hoger niveau te tillen.
Van cameratoezicht op het terrein, tot een goede kop koffie voor
wachtende chauffeurs - Festivalpoort gelooft in de waarde van
praktische oplossingen voor ons vak.
Festivalpoort helpt ook ieder jaar onze opdrachtgevers met
het verbeteren van de logistieke planning. Dit doen we aan
de hand van onze unieke Access Tool, die alle leveringen
meetbaar en inzichtelijk maakt. Hierdoor is het mogelijk de
huidige logistieke situatie live op locatie in kaart te brengen.
Achteraf leveren we een volledige rapportage waar onze
opdrachtgevers mee aan de slag kunnen.
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van onze
diensten en prijzen. De prijzen zijn exclusief reis- en
verblijfskosten. Onderaan op de pagina vind je onze
contactgegevens.
We kijken ernaar uit om ook jou van dienst te kunnen zijn. Je
mag ons altijd bellen of mailen voor het maken van een
afspraak of een vrijblijvende offerte.
Met vriendelijke groet,

Daan Verwijlen
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Poortwachter
De poortwachters van Festivalpoort leiden de logistiek op het evenemententerrein
vanaf de poort in goede banen. Zij zijn bekend met de evenementenwereld, de
leveranciers en de werkwijze. Onze poortwachter:
•
•
•
•
•

communiceert duidelijk
registreert digitaal al het in- en uitgaand verkeer
denkt mee en na over de logistiek
is een bekend gezicht aan de poort
kent de meeste leveranciers

Terreinmanager
De terreinmanager regelt en controleert de verkeersstromen en logistiek op het
evenemententerrein. De terreinmanager zal de schakel vormen tussen poort,
leveranciers en productie. Onze terreinmanager:
•
•
•
•
•
•

coördineert de logistiek op het terrein
houdt overzicht op het gehele terrein
is het aanspreekpunt voor leveranciers
draagt zorg voor natuurbehoud, in bijzonder het gras
controleert op veilig werken
Behandelt eventuele schades aan natuur of materiaal

Verkeersregelaar-poortwachter
Vinden de werkzaamheden (gedeeltelijk) plaats op de openbare weg? Dan is de inzet van
een verkeersregelaar verplicht. Onze verkeersregelaar is:
•
•
•
•

landelijk gecertificeerd
in te zetten als combinatie met poortwachter (2 in 1)
wettelijk bevoegd om verkeer te regelen
denkt mee en na over de logistiek

Machinerie
Onze machinerie beheert al het rijdend materieel en
gereedschappen. We zorgen zelf voor alle benodigdheden. Alle inen uitgifte van machinerie en gereedschappen worden
geregistreerd en voor het gebruik moet iedereen bij Festivalpoort
tekenen. Achteraf leveren wij een schaderapport aan indien dit
nodig is.
•
•
•
•
•

Incl. formulieren, regels en nummering
Beheer machinerie en gereedschappen
Registratie van alle in- en uitgiftes
Schaderapportage achteraf
Digitaal in- en uitgifte mogelijk. Zie FestivalTool.
Festivalpoort | Nieuwe Binnenweg 28 B 3015BA Rotterdam |
KvK: 63237776 | BTW: 855150142B01| IBAN: NL40RABO0303589159 |
| E: info@festivalpoort.nl | W: www.festivalpoort.nl

Access Report
Ben je benieuwd naar de knelpunten en verdeling van
leveringen tijdens jouw op- en afbouw? Op basis van de
registraties stellen wij een rapport samen waarmee je
nieuwe inzichten krijgt en de logistiek verder kunt
verbeteren!
•
•
•
•
•

een overzicht van aantal voertuigen per dag
een analyse van de drukste dagen
een rapportage van al het groot vrachtverkeer
grafieken per leverancier, eindelijk inzicht!
vergelijkingen met voorgaande jaren

Nieuw: FestivalTool!
De FestivalTool is een platform dat is ontwikkeld ter ondersteuning van de diensten die Festivalpoort uitvoert
tijdens de op- en afbouw van evenementen. Ideaal voor op productiekantoor of machinerie! Wat kun je met de
Tool:

1. Materialenuitgifte
Door middel van barcodestickers is het mogelijk om de in- en uitgifte van materialen
(portofoons, sleutels, gereedschappen) online te registreren. Op deze manier heb je
digitaal inzicht in jouw materiaalbeheer. Alle registraties zijn te traceren, en ook de
historie van een persoon of van een product is direct beschikbaar. Geen lijsten meer!

2. Urenregistratie
Medewerkers kunnen met hun persoonlijke pas in- en uitklokken bij jou op kantoor. Hierdoor
heb je digitaal inzicht in de begin- en eindtijden van iedere medewerker. In het platform kun je
als administator uren inzien, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Aan het eind kun je een
overzicht uitdraaien en laten ondertekenen door je medewerkers.

Routes
•

•
•

leveranciers verdwalen
niet meer; minder
opstoppingen
duidelijkheid op jouw
festivalterrein;
festivalpoort maakt zelf
een plan, een ontwerp en
plaatst de routes

Camera’s
•

•
•

offline. Overal beeld
alleen online (of via
ethernet) mogelijk, indien
aanwezig
met 24/7 opnames, ook
achteraf beschikbaar
ook voor wegen die altijd
toezicht nodig hebben.

We kijken ernaar uit om ook jou van dienst te kunnen zijn. Je mag ons altijd bellen of mailen voor het maken
van een afspraak of een vrijblijvende offerte.
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