EVENTS
JOBB heeft decennia lang kennis en ervaring in de eventsector
opgebouwd, als gevolg van interventies door de overheid is de focus
grotendeels op sport komen te liggen. En daarbinnen focussed JOBB zich
op telkens de allerhoogste tredes.
Autosport
Formule 1, met daarbij uiteraard de randprogramma’s o.a. Formule 2, soms F 3, Porsche
Supercup;
DTM, met daarbij uiteraard de randprogramma’s, Formule European Masters (F3), W
Series (dames formule race kampioenschap), Porsche Carrera Super Cup en de Audi Sport
Seyffarth R8LMS Cup;
Via JOBB kunt u Paddock 1 en Paddock Club tickets van alle wedstrijden aankopen ook
is er telkens een enorme variatie aan rand services en programma’s mogelijk. Wegens
de hoge populariteit is het raadzaam minimaal 6 tot 12 maanden voor het gewenste
race evenement uw kaarten te bestellen. Bij uitzondering organiseert JOBB ook tribune
plaatsen voor u.
Praktisch alle andere race evenementen heeft JOBB toegang toe, meer informatie is op
aanvraag verkrijgbaar.
Voorts kunt u via JOBB de meest hoogwaardige race events / rijvaardigheid- en slip
cursussen en met bijzondere auto’s op een circuit rijden voor uw klanten en / of uw
personeel op locaties in binnen- en buitenland organiseren.
Golf
JOBB is gespecialiseerd in het organiseren van exclusieve golfevenementen,
bedrijfsgolfdagen, competities en toernooien, alsmede golf gerelateerde (bedrijfs)
uitjes. Door de combinatie van de reeds jarenlange ervaring in het organiseren van
golfevenementen, creativiteit en de aanwezige passie voor golf, is JOBB in staat
vernieuwing en verassingen aan uw golfervaringen toe te voegen.
U kunt golfen waar en zoals u zelf wilt, JOBB organiseert sinds jaar en dag op o.a. de Oude
9 / Oude 15 en verschillende nieuwe toplocaties in Nederland alsmede talloze toplocaties
binnen en buiten Europa.
JOBB zorgt ervoor dat organisaties en bedrijven doelgericht en effectief relaties kunnen
aangaan en onderhouden, door volledig op maat gemaakte golfevenementen te
organiseren en te begeleiden met talloze creatieve en sportieve mogelijkheden.
JOBB boekt de locatie – JOBB legt de catering voor de dag vast – JOBB stemt het door
u gewenste format met u af – JOBB verzorgd de goodies en prijzentafel - JOBB doet de
algehele sportieve en hospitality begeleiding inclusief de fotografie en desgewenst ook de
welkomst speech en de prijsuitreiking. Tot slot organiseert en begeleidt JOBB eveneens
golfdagen voor goede doelen en zorgt JOBB voor de hoogst mogelijke opbrengst.
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Nautische evenementen
In Nederland is JOBB betrokken bij vele nautische evenementen en kan voor u schepen en/
of plaatsen boeken voor de volgende evenementen:
SAIL 2020:
Skûtsjesilen:
Diverse Aken races:
Volvo Ocean Race (indien in NL):
Amsterdam Lichtfestival:
Amsterdamse Grachtengordel events:
Evenementen op de Friesche Meren, Loosdrechtse en Kagerplassen:
én jaarlijks talloze overige 1-malige evenementen.
In Zuid Frankrijk en de Balearen kan JOBB vele luxe motorjachten en zeilschepen voor u
charteren
Daarnaast kan JOBB ook schepen / plaatsen op schepen tijdens 1 van s’werelds mooiste
zeilevents ‘Les Voiles De Saint Tropez’ voor u verzorgen.
Skiën
In Nederland organiseert JOBB corporate ski events in de betere Nederlandse Skihallen
en in de Alpen kan JOBB uitjes naar World Cup Skiwedstrijden organiseren én organiseert
JOBB al jaren bedrijfsuitjes en teambuilding events in de sneeuw
Een greep uit de mogelijkheden:
Ski week-ends in Zermatt, Saas-Fee, Crans-Montana, Verbier, Villars, Les Diablerets,
Morzine, La Clusaz, Chamonix, Megève, etc.
Teambuilding bijvoorbeeld lawine redding
Slede races « Just do it »
Dream Team Races (op de pistes)
Sneeuwschoen trekking « Into the wild »
Sneeuw beeldhouwen
Iglo’s bouwen
Curling for fun & competition
Treasure hunt in the snow
OVERIGE EVENEMENTEN:
Blijheid is belangrijk voor het succes van organisaties. De sfeer in een organisatie wordt
voor een groot deel bepaald op de werkvloer en in het dagelijks contact. Specifieke,
informele events helpen enorm bij het creëren van verbinding en loyaliteit. Zowel voor
medewerkers als voor klanten.
JOBB biedt events op maat voor de zakelijke markt. Met een all-in aanbod, van uitnodiging
tot give-a-way…. De mogelijkheden zijn heel uitgebreid. personeelsfeesten, klantendagen,
recepties en jubilea, openingen, presentaties, congressen, kick off events, kerst events en
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incentive reizen. In alle soorten en maten.
Het zijn events afgestemd op de merkidentiteit van de klant. Voor organisaties die zich
realiseren dat bijzondere bijeenkomsten een bijdrage leveren aan het realiseren van hun
ambities en doelen.
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