ECHT IJS!
Beleef de wereld van
mobiele ijsbanen
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JOIN
THE
ICE
EXPERIENCE
Schaatsen brengt mensen samen en in
beweging. Dat snapt Ice-World als geen
ander. Sinds 1992 hebben we wereldwijd
duizenden mobiele ijsbaanconcepten
bedacht en neergelegd. Met creativiteit,
vakmanschap en gevoel voor ijsbeleving.
Ice-World Benelux staat voor het plezier van
echt ijs: van recreatieve evenementen tot
funparks en sportarena’s.
In dit magazine laten we zien hoe
opdrachtgevers profiteren van de kennis
en ervaring van onze gepassioneerde
ijsexperts. En hoe we helpen om
ijsevenementen tot een succes te
maken: financieel, organisatorisch en met
innovatieve concepten op maat.
Maak kennis met mobiele banen van
wereldijs en de gepatenteerde techniek
van Ice-World.
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Van een ijsbaan in een prehistorisch themapark
tot oergezellige ijsevenementen in het hart van het
Gooi: het ijs van Ice-World vind je overal.
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D I T I S I C E- W O R L D

20.000
SCHAATSERS VOOR
HET STADHUIS

IJsmeesters met passie.
Toonaangevend in mobiele
ijsbanen sinds 1992.
In Nederland en ver over de
grens.

16
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C O LD C A SE S: R E C R E ATIE

De Markt in Gouda wordt
elk jaar in december
omgetoverd tot een
winterwonderland.

IN 2 4 U U R IJS
Stap voor stap: van niets
naar een professionele
mobiele ijsbaan. Klaar
voor schaatspret.

18

TOP 5
IN KOM ST E N

H E T VO O R DE E L
VA N A LU MINIU M

De belangrijkste bronnen
om de begroting van het
ijsevenement rond te
krijgen op een rijtje.

Professioneel, flexibel,
betrouwbaar en energieefficiënt. Dankzij de slimme
uitvouwbare aluminium
elementen legt Ice-World
op elke locatie in no time
een ijsbaan neer.

|

INHOUD

|
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C O L D C A S ES:
S P O RT
Een 400-meter
wedstrijdbaan in het
Olympisch Stadion? Het
WK Shorttrack in Ahoy?
Het ijs van Ice-World als
basis voor topprestaties.

30

28

A LLE S IN H U IS
Advies over exploitatie,
onderhoud en organisatie?
Ice-World helpt
opdrachtgevers op weg naar
een succesvol ijsevenement.

G EE N V E R R A SSING E N
Geen verrassingen achteraf. Met Ice-World weet je precies wat je in huis
haalt en waar je voor betaalt.

32

T I P S & FAC T S
5 tips om publiciteit rond de ijsbaan te genereren. En: wat kost een
entreekaartje gemiddeld?

33

C O L D C A S E S: FU NPA R K
Schaatsen in een attractiepark en IJspret bij een openluchtmuseum.

36

B O B B Y E N ME E R
Aantrekkelijke accessoires voor de optimale ijsbeleving. Van schaatshulp
Bobby tot spannende IceByk.

38

I J S ME E S T E R LIJK
Tips voor ijsmeesters in spe. Met handige hulpmiddelen voor een perfect
onderhouden ijsvloer.

40

D UUR Z A AM IJS
Over de ecologische footprint van Ice-World.
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25 JAAR WERELDIJS
Ice-World is wereldwijd marktleider en toonaangevend
in mobiele ijsbanen. Elk jaar genieten miljoenen
mensen op een van onze 600 tijdelijk geïnstalleerde
ijsvloeren. Door de gepatenteerde manier van ijs
maken en vernieuwende ijsconcepten biedt Ice-World
de ultieme ijsbeleving.
Met het hoofdkantoor, magazijn en productie in Soest,
verkoopkantoren in Nederland, Duitsland en China,
een internationaal netwerk van dealers en partners
levert Ice-World mobiele ijsbanen in alle vormen en
maten, voor vrijwel elke locatie ter wereld. En dat al
25 jaar lang.

DIT IS ICE-WORLD
VAN ALLE MARKTEN THUIS
RECREATIE
Mobiele ijsbanen als tijdelijke attractie in stad en
land. Gegarandeerde ijspret en publiekstrekker
pur sang. Interessant voor ondernemers en
exploitanten van evenementen.

SPORT
Mobiele ijsbanen met een sportief doel. Van een
volledige 400 meter wedstrijdbaan tot officiële
ijsbanen voor ijshockeyers, shorttrackers en
curlingspelers.

FUNPARK
Mobiele ijsbanen, maar dan extra cool.
Spectaculaire attractieparken met FunSlides
en FunTracks.

6
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Zocálo Plein
Mexico

Ice Hockey
Australië

Amsterdam
Nederland

Bondi Beach
Australië

Legoland Californië
USA

Grenzeloos ijs

ICE, EIS, GLACE, HIELO
De mobiele ijsbanen van Ice-World maken naam tot ver over de Nederlandse grens. Met lokale partners
zijn talloze succesvolle ijsevenementen neergezet, vaak op iconische locaties waar je niet zo snel ijs
verwacht. Van een zonovergoten ijsbaan op het beroemde Bondi Beach bij Sydney, een uniek Ice Fun Park
in het hart van Mexico Stad tot een reizende ijshockeybaan dwars door Australië. Dankzij onder andere
de flexibele op- en afbouwmogelijkheden en ijszekerheid tot hoge temperaturen laat Ice-World mensen
overal genieten van het plezier van echt ijs. Waar en wanneer dan ook.
Kijk op www.ice-world.nl of www.ice-world.com voor meer voorbeelden van bijzondere mobiele ijsbanen.
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DE EXTRA WAARDE VAN IJS
De kans om te schaatsen op echt ijs laten weinig
mensen aan zich voorbijgaan. Een tijdelijke ijsbaan
heeft zich dan ook ruimschoots bewezen als
sympathieke publiekstrekker en familie-uitje bij uitstek.
In winkelcentra, op stads- en dorpspleinen of in een
attractiepark: de aantrekkingskracht van het ijs op
gezinnen is groot. Ze genieten ontspannen van de
ijspret, blijven langer en komen vaker terug. En daarvan
profiteren lokale ondernemers die hun omzet merkbaar
zien stijgen tijdens een ijsevenement voor de deur.

ISO-GECERTIFICEERD
Ice-World zet zich altijd in om van elk ijsevenement een succes te
maken. En dat gaat verder dan het neerleggen van een perfecte
ijsvloer. Het organiseren van zo’n evenement is een flinke
uitdaging, daarom begeleiden we opdrachtgevers tijdens het
hele traject met advies, service en trainingen. De kwaliteit
van onze dienstverlening wordt elk jaar getoetst en
is ISO 9001 gecertificeerd. Omdat we werken
met extra aandacht voor duurzaamheid is
ook ons milieumanagementsysteem
ISO 14001 gecertificeerd.
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COLD CASES

RECREATIE
Ice-World Benelux realiseert elk jaar zo’n 60 recreatieve
ijsbanen voor uiteenlopende opdrachtgevers in Nederland
en België. Het hele jaar door en altijd met een doordacht
concept voor een complete ijsbeleving. Een feest voor
schaatsliefhebbers en voor organisatoren. Echt ijs van IceWorld staat symbool voor gezelligheid, leven in de brouwerij
en verbindt jong en oud. Slimme ondernemers met een
passie voor ijs doen daar hun voordeel mee.

“Mooie, sfeervolle
toevoeging op ons
museumprogramma.”
Marieke Berendsen
Paleis Het Loo

IJsvloer
600 m2
Aantal bezoekers
42.000
Bijzonderheden
Scholen gebruiken de
ijsbaan als onderdeel
van de museumles
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COLD CASE: RECREATIE

ROYALE RONDJES
PALEIS HET LOO
Apeldoorn
Om de bezoekersstroom tijdens het kerstprogramma beter te spreiden zocht Paleis
Het Loo een aantrekkelijke buitenactiviteit. De mobiele ijsbaan van Ice-World is nu
sinds een aantal jaar vast onderdeel van Winterpaleis Het Loo.

|

“Een hele generatie
schoolkinderen
heeft bij ons leren
schaatsen.”
Fransien Jongmans
Bussum op IJs

IJsvloer
600 m2
Aantal bezoekers
50.000+
Bijzonderheden
Van lokale feestjes
naar regionale
ijsevenementen

PUBLIEKSTREKKERS
SCHAATSEN IN HET GOOI
Laren en Bussum
Tijdelijke ijsbanen in het Gooi trekken tienduizenden bezoekers per jaar. Ook
schaatsers van buiten de regio komen gretig af op alle evenementen op en rond
het ijs. Resultaat: heel veel gezelligheid, volle terrassen en restaurants en extra
omzet voor horecaondernemers.

|

COLD CASE: RECREATIE

|
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“Onze droomijsbaan
rond het stadhuis
beslaat meer dan vier
keer de oppervlakte van
de huidige ijsbaan!”
Remko van der Hammen

RONDJE OM HET
STADHUIS
IJSBAAN OP DE MARKT
Gouda
IJsvloer
600 m2
Aantal bezoekers
20.000+

12
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COLD CASE: RECREATIE

Discoschaatsen, schaatslessen, dweilorkesten en kinderfeestjes. De jaarlijkse
Goudse IJsbaan op het plein voor het stadhuis staat garant voor vier weken
oer-Hollandse gezelligheid. Maar de organisatie droomt grootser en wil in 2017
een ijsbaan rondom het stadhuis aanleggen. Met het flexibele systeem van
Ice-World: een koud kunstje!

|

TOP

Om de begroting van het ijsevenement
sluitend te krijgen, zijn er allerlei manieren
om de inkomsten te stimuleren. De
belangrijkste bronnen op een rijtje.

INKOMSTEN

1
2
3
4
5

KAARTVERKOOP EN SCHAATSVERHUUR

Hoe meer bezoekers, hoe hoger de inkomsten,
dat spreekt voor zich. De gemiddelde prijs van een
entreekaartje ligt rond de € 4,-. Ook de verhuur van
schaatsen, schaatshulpen en specials zoals curlingsets
brengt extra geld in het laatje.

BIJDRAGE GEMEENTE

Een ijsbaan heeft als sociale ontmoetingsplaats een
positief effect op de omgeving. Die gezelligheid en
aantrekkingskracht is lokale overheden zeker wat waard.

LOKALE SPONSORING

Bedrijven associëren zich graag met onze winterse
attracties. Door financieel of in natura te sponsoren, of
door hun eigen klanten te binden met een spaaractie of
gratis kaartjes voor ijspret.

HORECA

Na alle schaatsinspanningen vliegen de warme
chocolademelk en tosti’s over de toonbank. En ook
toeschouwers staan niet graag met lege handen.

SPECIALE EVENEMENTEN

Een bedrijfsuitje, het lokale kampioenschap curling,
kinderfeestjes, dancing on ice, een glijdend buffet....
Verzin het maar en er komt extra publiek op af. Ook
arrangementen inclusief een hapje en een drankje doen
het goed.

|
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FLEVONICE

IN BEELD
Niets aan deze ijsbaan is standaard: elk onderdeel is
op maat ontworpen door Ice-World.

14

|

FLEVONICE

|

IJsvloer
20.000 m2
Aantal bezoekers
100.000 per jaar
Soort baan
Langeafstandsbaan
Bijzonderheden
Langste kunstijsbaan
ter wereld

RONDJE DOOR DE POLDER
Geen kunstijsbaan komt dichter bij het oer-Hollandse natuurijsgevoel dan Flevonice.
Deze unieke 3 kilometer lange schaatsbaan slingert langs rietkragen en weilanden door
de Flevopolder. En of het nu vriest of niet: dit is de enige plek waar je 100 dagen per jaar
in de frisse buitenlucht een toertocht kunt schaatsen, op een ijsvloer van Ice-World.
En dat al 8 jaar lang.

|

FLEVONICE
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Stap voor stap

IN 24 UUR IJS
STAP 1

STAP 2

STAP 3

De mobiele ijsbaan wordt
vanwege energiebesparing
het liefst op een waterpas
houten ondervloer geplaatst.
Met aluminium profielen
rondom wordt een gesloten
bak ter grootte van de ijsbaan
gecreëerd.

Over het hele oppervlak van
de ijsbaan wordt plastic folie
neergelegd en afgewerkt met
aluminium profielen. Hierdoor
ontstaat een waterdicht bassin
van 7 centimeter diep, optimaal
voor een tijdelijke ijsbaan.

De elementen worden in het
bassin gelegd en onderling
gekoppeld tot een ijsbaan in de
gewenste vorm en het gewenste
formaat. Vervolgens wordt de
ijsbaan aangesloten op de
vriesinstallatie.

00:00

02:00

04:00

STAP 4

STAP 5

STAP 6

De houten of kunststof
boardingdelen worden rond de
baan geplaatst en met elkaar
verbonden. Deze vriezen later
vast in de ijsvloer.

Het gesloten koelsysteem van
de ijsbaan en koelinstallatie
wordt gevuld met het biologisch
afbreekbare koelmiddel monopropyleen glycol en vervolgens op
3 x de werkdruk getest. Het bassin
wordt daarna gevuld met water en
de vriesmachine wordt aangezet.

De chiller draait op volle kracht
om het water te koelen. Rond
de aluminium buizen groeit de
ijslaag. Afhankelijk van wind
en buitentemperatuur zal het
waterbassin binnen 12 tot 24 uur
veranderen in een ijsvloer van
7 centimeter dik.

05:00

08:00

24:00

ONDERGROND

WATERDICHT

BOARDING
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ELEMENTEN

BEVRIEZEN

1
3
2
4

5
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DE ICE-WORLD METHODE

Het voordeel van

ALUMINIUM
Het gepatenteerde mobiele
ijsbaansysteem van Ice-World
bestaat uit opvouwbare aluminium
elementen die in de fabriek in elkaar
zijn gezet en getest. Ze zijn efficiënt
te vervoeren en snel in elkaar te
zetten tot elk gewenst formaat
ijsvloer.

18
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DE ICE-WORLD METHODE
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ENERGIEZUINIG
Door de toepassing van aluminium verbruikt een
ijsbaan van Ice-World tot 40% minder energie dan
andere traditionele ijsbanen. Aluminium geeft de
koude veel sneller en beter door aan het water, dat
scheelt in de energiekosten. Met ons systeem kan
vaak binnen 24 uur geschaatst worden. Hoe meer
schaatsbare dagen hoe hoger de opbrengsten!
WEER OF GEEN WEER
Omdat aluminium koude snel en direct afgeeft
aan het ijs, is het systeem minder gevoelig voor
weersinvloeden. Na een regenbui is de ijsvloer snel
droog. En op warmere dagen - tot zelfs 30°C - kan
de baan meestal gewoon open blijven. Nog een
voordeel van het systeem: risico op lekkages is er
nauwelijks.

COLD CASES

SPORT
Het aantal sportevenementen op mobiele ijsbanen groeit.
Ice-World realiseerde wereldwijd al meer dan 50 projecten
voor recreatie- en topsport. De mobiele sportijsbanen van
Ice-World zijn binnen enkele dagen in bedrijf. Voor een
tijdelijk evenement of op een permanente locatie. Voor
ijshockey, shorttrack, langebaanschaatsen, kunstschaatsen,
bandy en curling. De ijskwaliteit van Ice-World wordt erkend
door officiële instanties als KNSB, IIHF en ISU.

“Heel tevreden over de
samenwerking met en
kennis en ervaring van
het Ice-World team.”
Beert Boomsma
IJsmeester Stadion Thialf
(Coolste baan van Nederland)

DE COOLSTE BAAN
VAN NEDERLAND

IJsvloer
400-meterbaan

Aantal bezoekers
100.000+

OLYMPISCH STADION
Amsterdam

Bijzonderheden
De toptijden tijdens het
NK Allround en Sprint
2014 plaatsten deze
tijdelijke ijsbaan bij de
snelste wedstrijdbanen
van Nederland.

20
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COLD CASE: SPORT

In 2014 legde Ice-World een tijdelijke 400-meterbaan in het Olympisch
Stadion van Amsterdam. Een prachtig historisch decor waarin entertainment,
breedte- en topsport op een unieke manier samen kwamen. In 2018 komt de
Coolste Baan van Nederland terug, onder andere als strijdtoneel voor de
ISU WK Allround 2018.

|

“Ice-World had als
co-maker grote
meerwaarde en leverde
bovenal een goede
kwaliteit ijsvloer.”
Robbert Wever
Directeur Schaatsbaan
Rotterdam

IJsvloer
Overkapte
400-meterbaan en een
funbaan (800 m2)
Aantal bezoekers
175.000+

Bijzonderheden
Extreem efficiënt in
energieverbruik
(< 0,9kW/m2 per dag)

VAN HOCKEYVELD
NAAR IJSBAAN
HOCKEYCLUB LEONIDAS
Rotterdam
Sportvelden die in de wintermaanden niet worden gebruikt? In Rotterdam
grepen ze de kans om er een tijdelijke ijsbaan neer te leggen. Zo verrijst elk
jaar op de velden van hockeyclub Leonidas een overkapte 400-meterbaan
en een funbaan waarop drie maanden lang kan worden geschaatst. Voor een
fractie van de prijs van een permanente baan.

|

COLD CASE: SPORT
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Foto: Peter Becker | SPORTISMOOI

BAAN UIT
DE BRAND
IJsvloer
400-meterbaan en
recreatie-ijsbaan

JAAP EDENBAAN
Amsterdam

Aantal bezoekers
450.000

In 2016 kampte de Jaap Edenbaan met een defect aan de vriesmachines en
moest het de hekken sluiten voor bezoekers. Omdat reparatie lastig bleek en lang
zou duren, werd gekozen voor een noodoplossing: een mobiele ijsvloer van IceWorld die het hele seizoen bleef liggen. Op deze manier konden Amsterdamse
schaatsers snel weer hun rondjes draaien in hun vertrouwde omgeving.

Bijzonderheden
Noodoplossing voor
een permanente
accommodatie.

22
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“Ik was vooral benieuwd
hoe de ijsvloer zich zou
houden in een vol Ahoy.
Toen ik merkte dat het ijs
geen issue was, kon ik
gaan genieten.”
Cees Juffermans
Toernooidirecteur

SPORTPALEIS WORDT
IJSPALEIS
IJsvloer
Shorttrackbaan
(30x60 meter)
Aantal bezoekers
25.000
Bijzonderheden
Timelapse van de
opbouw op
www.ice-world.nl

KPN WK SHORTTRACK
Rotterdam
In het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy werd speciaal voor het driedaagse WK
Shorttrack 2017 een tijdelijke ijsvloer neergelegd door Ice-World. De op- en
afbouw van de shorttrackpiste was voor Ice-World logistiek een militaire operatie.
En de lat lag hoog, want glad ijs op de exact voorgeschreven temperatuur is de
allereerste prioriteit voor shorttrackers. Gelukkig werd het ijs van Ice-World een
podium voor onbetwist schaatsspektakel. Met mooie Nederlandse successen en
wervelend entertainment voor de uitverkochte tribunes.
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Wim Hoeks, uitvinder van de mobiele ijsbaan

TERUG IN DE IJSTIJD
In 1992 zette Wim Hoeks, grondlegger van Ice-World, zijn eerste schreden op het mobiele ijs. Als
zwembadondernemer ontdekte hij dat de techniek om zwemwater te verwarmen omgekeerd ook geschikt
was om water te bevriezen. Toen een Belgische kroeg een eerste tijdelijke ijsbaan bestelde, was de overstap
van zwembad naar ijsbaan een feit.

Snel, goed en zuinig
Voor Hoeks’ belangrijkste uitvinding - het opvouwbare
ijsbaansysteem van aluminium elementen - kreeg
hij een patent toegekend. Hiermee kon Ice-World
als enige specialist razendsnel een tijdelijke ijsbaan
neerleggen. Een die bovendien veel minder energie
verbruikt dan traditionele ijsbanen, minder kans op
lekkage geeft en waarvan de ijsvloer zelfs bij zomerse
temperaturen stand houdt.

26
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GESCHIEDENIS
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Bevlogen vakmensen
Deze unieke techniek vormt, in combinatie met de
jarenlange ervaring en passie voor ijsevenementen,
nog steeds de solide basis van het huidige bedrijf.
Niet voor niets kiezen wereldwijd elk jaar honderden
opdrachtgevers voor het vakmanschap, advies én de
bevlogenheid van Ice-World en partners.

BETROUWBAAR
IJS
Wie kiest voor een mobiele ijsbaan van Ice-World kiest niet alleen het beste
ijs, maar ook voor betrouwbaarheid, flexibiliteit en service.

Tot 40% lagere energiekosten
Zowel de indoor- als de outdoor ijsbanen van Ice-World zijn tot
40 procent zuiniger dan andere ijsbaansystemen.

Professioneel advies
Wij leveren niet alleen ijsbanen, maar begeleiden klanten voor,
tijdens en na het evenement met advies op maat.

Snelle op- en afbouw
Wij gaan letterlijk over één nacht ijs. Binnen 24 uur kan al worden
geschaatst op een recreatie-ijsbaan.

24/7 ondersteuning
Tijdens een ijsevenement staan we 24/7 klaar om vragen te
beantwoorden en support te leveren.

Schaatsen tot 30°C
Als de ijsbaan tegen wind en zon is beschermd, kunnen we zelfs
op een buitenbaan ijs maken bij temperaturen tot 30ºC.

|
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ALLES
IN HUIS
Advies over exploitatie, onderhoud
en organisatie van een ijsevenement?
Ice-World helpt opdrachtgevers op
weg naar succes.

28
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Elke keer opnieuw zien we hoeveel positieve energie
onze ijsbanen losmaken. Bij de schaatsers natuurlijk,
maar ook de buurt en lokale ondernemers genieten
van de ijspret en de levendigheid. Voordat de
schaatsen ondergebonden kunnen worden, moet er
veel bedacht en gepland worden. Waar begin je dan?
Gelukkig heeft Ice-World het traject al talloze keren
doorlopen.

We helpen enthousiaste initiatiefnemers graag om
hun ijsbaanproject een kickstart te geven. We komen
langs, verkennen de locatie, adviseren bij het opstellen
van een doortimmerd plan, het maken van een
begroting, tekeningen en een draaiboek. Bovendien
heeft Ice-World Benelux de accessoires en vakmensen
in huis om van elke ijsbaan een unieke attractie te
maken: van ijsdroom naar droomijs.
HANDIG DRAAIBOEK
Voor elke startende organisatie ligt een draaiboek
klaar. Handig als checklist op weg naar een succesvol
evenement.
BEGROTING OP ORDE
Specialisten van Ice-World hebben jarenlange ervaring
met uiteenlopende ijsevenementen. Onze kennis over
onder andere budgettering, exploitatie, verzekering,
sponsoring en kaartverkoop delen we graag met
opdrachtgevers.

LOCATIEBEZOEK
Voor, tijdens en na het ijsevenement bezoekt Ice-World
de ijsbaanlocatie. Indien gewenst verzorgen we
schetsen en ondersteunen we bij inrichting en
aankleding. Tijdens de evaluatie bekijken we samen
met onze opdrachtgever hoe het evenement zich
succesvol verder kan ontwikkelen.
ERVAREN HANDEN
Voor het op- en afbouwen van de ijsbaan zorgt Ice-World
dat VCA-gecertificeerde vakmensen ter plekke zijn,
zodat de mobiele ijsbaan snel open kan voor publiek.
Lokale ijsmeesters helpen we met raad en daad om
het ijs tijdens het evenement in topconditie te houden.
Ook als de buitentemperatuur stijgt.
EXTRA’S OP EN ROND HET IJS
Kwalitatieve huurschaatsen, helmen, schaatsrekken,
schaatshulpen, curlingstenen en -stippen,
onderhoudsmateriaal: Ice-World heeft een uitgebreide
collectie accessoires.
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GEEN
VERRASSINGEN
Met Ice-World weet je precies wat je in
huis haalt en waarvoor je betaalt.
De meest gestelde vraag bij het organiseren van een
ijsevenement gaat ongetwijfeld over kosten. Wat een
ijsbaan kost, hangt uiteraard af van de afmeting van
de ijsbaan en de duur van het evenement. Maar de
begroting van een ijsevenement bestaat uit veel meer
dan alleen de mobiele ijsbaan.
Ruwweg vormt de huur van de ijsvloer een derde
deel van de complete begroting. Daarnaast moeten
zaken als ondervloer, tenten, personeel, bewaking,
verzekering, aankleding, licht, geluid en natuurlijk
energieverbruik worden ingecalculeerd. Ice-World
helpt graag om alle kosten realistisch in te schatten en
op een rij te zetten.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
De prijs die opdrachtgevers van Ice-World voor de
huur van een tijdelijke ijsbaan betalen staat zwart op
wit, dus geen verrassingen achteraf. Voorafgaand aan
het evenement spreken we precies af wat we leveren,
wanneer en onder welke voorwaarden. Van het aantal
vierkante meters ijs, de huurperiode, een planning
voor op- en afbouw, accessoires tot ondersteuning en
advies voor, tijdens en na het evenement.
BESPAREN OP ENERGIE
De mobiele ijsbanen van Ice-World verbruiken tot 40%
minder energie dan andere systemen. Dat kan flink
schelen in de energierekening van een evenement dat
een aantal weken duurt. Daarnaast geeft Ice-World
lokale ijsmeesters en vrijwilligers tips en adviezen om
het onderhoud van de ijsbaan zo efficiënt mogelijk uit
te voeren.
VEEL SCHAATSBARE DAGEN
De aluminium elementen van ijsbanen van Ice-World
geleiden de koude optimaal, zodat de ijsbaan na een
regenbui of bij een stijgende buitentemperatuur weer
snel schaatsklaar is. Zo kan het ijsevenement de
deuren open houden en blijven de inkomsten op peil.
SUPPORT OM DE HOEK
Met de lokale aanwezigheid van Ice-World en
onze koelleverancier zijn de lijnen kort. Tijdens het
ijsevenement zijn we dag en nacht bereikbaar om
eventuele storingen direct op te lossen.
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ATTENTIE

3
1
4
2
5

Genereer meer publiciteit voor de ijsbaan met deze vijf tips.

Organiseer een openingsavond
en nodig bekende mensen uit de
omgeving uit en vraag bijvoorbeeld
de burgemeester om de ijsbaan te
openen. Nodig lokale pers, media
en bloggers uit zodat ze het vast
kunnen leggen.

Zorg voor een gevarieerde
programmering. Denk daarbij aan
een kinderdisco, dating & DJ’s on
ice, curlingcompetitie, Ladies Night,
schaatslessen of een clinic van een
bekende schaatser.

Zorg voor een website en social
media-accounts zoals Facebook,
Instagram en zelfs Snapchat.

Maak veel creatieve foto’s en
films van goede kwaliteit, liefst
door professionals. En deel deze
regelmatig door updates via eigen,
bevriende of betaalde media.

Ga samenwerkingen aan met
bedrijven in de buurt. Geef korting
of gratis kaartjes voor de ijsbaan bij
aankoop van producten of diensten.
Ook leuk: bedrijfsuitjes voor lokale
ondernemers op het ijs.

Facts
PROJECTDUUR
De meeste mobiele
ijsbanen liggen tussen
de 3 en 5 weken. De
gemiddelde duur van
een ijsbaanproject is
30,6 dagen.

30,6

ENTREEPRIJS
De prijs van een
entreekaartje voor de
ijsbaan ligt meestal
tussen de € 2 en € 7.
De gemiddelde prijs is
dus € 4,65.

4,65

GROOTTE IJSBAAN
De gemiddelde
oppervlakte van
ijsbaanprojecten in
Nederland is 492 m2.

492
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COLD CASES

FUNPARK
Een populair mobiel ijsconcept:
een ijsbaan en themapark ineen. Een Funpark verbindt
ijsbanen met uitdagende FunTracks en de ijslocatie wordt
extra spannend door FunSlides.

“De tijdelijke ijsbaan met
FunSlide bleek een enorm
succes met 100.000
bezoekers in zes weken.”
Let Bisschop
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
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WINTERVERMAECK
IJsvloer
800 m2
Aantal bezoekers
100.000
Bijzonderheden
Met spectaculaire
FunSlide, ook van
Ice-World

NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM
Arnhem
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem presenteert bezoekers al jaren de
geschiedenis van het dagelijks leven in de winter. Schaatsen op een echte ijsbaan
van Ice-World hoort daar natuurlijk bij. Met als spannende attractie een FunSlide
(sleehelling) die net als de ijsbaan op een prachtige locatie middenin de natuur ligt.
Door de winteropenstelling trekt het museum zes weken lang veel bezoekers die
zorgen voor extra inkomsten.
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BOBBY
EN MEER

Aantrekkelijke accessoires voor de
optimale ijsbeleving.

BESLAGEN TEN IJS
Ice-World heeft exclusieve oranje
ijshockeyschaatsen van topkwaliteit op voorraad,
verkrijgbaar in alle maten. De schaatsen worden
geleverd in handige opbergrekken. De
allerkleinsten. kunnen prima uit de voeten op de
Ice-World schaatsjes met dubbele ijzers. Slim en
veilig! Over veiligheid gesproken, Ice-World heeft
ook oranje helmen en sets met knie-, elleboog- en
polsbeschermers in het assortiment.

IJSFIETSEN
De laatste uitvinding van Ice-World is de IceByk.
Spectaculaire fietsacties op het ijs: voor jong en
oud, schaatsers en niet-schaatsers. Ice-World heeft
verschillende spelvormen voor de IceByk ontwikkeld.
De ultieme ijsbeleving, ideaal voor scholen, bedrijven
en andere groepen die op zoek zijn naar een unieke
groepsactiviteit.

BOBBY THE SEAL®
Leren schaatsen achter een stoel? Niet bij Ice-World!
De in eigen huis ontwikkelde schaatshulp Bobby the Seal® is
heel populair bij kinderen die het schaatsen onder de knie willen
krijgen. En extra leuk: je kunt op zeehond Bobby ook zitten en je
ontspannen laten voortduwen. Deze en andere schaatshulpen zijn te huur
en te koop en kunnen een ijsevenement extra inkomsten opleveren.
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NIEUW IN 2017: TOMMY THE REINDEER®
Maak kennis met onze nieuwe schaatshulp Tommy the Reindeer® die we vooral voor
kinderen van 6-9 jaar hebben ontwikkeld. Kinderen hebben een stevig houvast (aan het
gewei) en krijgen op een leuke manier het schaatsen onder de knie. Net als zijn vriendje
Bobby the Seal® is ook Tommy the Reindeer® makkelijk te stapelen en heeft hij een
eigen Pick-Up systeem dat een einde maakt aan rondslingerende Tommies.

GAME ON!
Extra spellen op het ijs
doen het altijd goed. Zo
levert Ice-World bijvoorbeeld
curlingsets, compleet met
stippen en stenen. Aantrekkelijk
voor sponsoren en een populaire
activiteit in de avond tijdens
borrels, feesten en partijen.

MAKE-OVER
Met ‘de Base’ zijn de mogelijkheden om de indeling
en beleving van de ijsbaan aan te passen eindeloos.
Met deze bouwstenen creëer je in een handomdraai
bijvoorbeeld een kidscorner. Of een afscheiding
tussen verschillende activiteiten op de ijsvloer.

STERKE BAND
Ervaar de sensatie van de FunSlides op z’n best
met onze robuuste glijbanden
(met binnenband). Topsnelheden
gegarandeerd, geschikt voor
intensief gebruik.
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IJSMEESTERLIJK
Tips voor ijsmeesters in spe. Met handige hulpmiddelen voor een perfect
onderhouden ijsvloer.

1
2
3
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Laat ijs niet dikker worden dan 7 cm
7 centimeter is perfect om op te
schaatsen, een dikkere ijslaag kost
onnodig veel energie.

Houd de randen van de baan sneeuwvrij
Water op het ijs kan anders niet weg,
waardoor het ijs te dik wordt.

IJSMEESTERDAGEN
Houd de temperatuur in de gaten
Als de buitentemperatuur daalt, kan
de koelmachine een tandje lager: dat
scheelt energie.

ACCESSOIRES
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Meer tips en tricks?
Tijdens speciale seminars stoomt Ice-World
lokale ijsmeesters klaar om hun tijdelijke ijsbaan
op de beste manier te onderhouden.

TOOLS

Voor glad ijs en scherpe schaatsen.

SNEEUWSCHUIVER
Voor het onderhoud van kleine ijsbanen heeft
Ice-World een sneeuwschuiver in huis om
ijsschraapsel te verwijderen. Een goedkope
en eenvoudige manier om de grootste berg
sneeuw weg te werken.

VLAKMAKER
Voor grotere ijsbanen kan Ice-World speciale machines
leveren, zoals de Hot Ice. Na intensief gebruik van
de baan maakt de Hot Ice de toplaag van de baan
glad door deze te smelten. Een ander populair
product bij Ice-World klanten is de Mo Sweeper: een
gemotoriseerde borstelmachinedie die de sneeuw
van de ijsbaan verwijdert.

HEADER COVERS
Robuuste beschermelementen voor de koelleidingen
van de ijsbaan. En bovendien een decoratieve
afdekking als finishing touch. Leverbaar in oranje
en grijs.

SCHAATSENSLIJPER
Ice-World levert haar schaatsen geslepen aan.
Het kan nodig zijn dat deze tijdens het evenement
geslepen moeten worden. Met de gebruiksvriendelijke
Skate Pal blijven de schaatsen scherp.
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DUURZAAM IJS
Het maken en exploiteren van
mobiele ijsbanen kost energie.
En ook al levert het systeem van
Ice-World een energiebesparing op
tot 40%: we zijn ons bewust van
de verantwoordelijkheid die dat
met zich meebrengt.

40
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MANGROVE EN WIND
Om het milieu zo min mogelijk te belasten,
compenseert Ice-World 100% van haar CO2-uitstoot
met de aanplant van mangrovebossen in Myanmar.
Bovendien compenseert Ice-World het energieverbruik
van alle Nederlandse projecten met certificaten van de
WindUnie.
MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN
Daarnaast gebruiken we waar mogelijk alternatieve
brandstoffen zoals sojabiodiesel, worden alle
productiematerialen gerecycled en werkt Ice-World
alleen met milieuvriendelijke koelmiddelen.
Ons milieumanagementsysteem is ISO 14001
gecertificeerd.

100% compensatie
CO2-uitstoot
door aanplant
mangrovebossen.
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ONS SALESTEAM
Ook geïnteresseerd in de creatieve en commerciële
mogelijkheden van een eigen ijsevenement? Het salesteam
van Ice-World Benelux staat klaar om zijn passie voor ijs en
ervaring met mobiele ijsbanen te delen. Bel of mail ons voor
een persoonlijke kennismaking.

WIBE BRAMER

Account/Projectmanager
wibe@ice-world.nl
+31 (0) 650 278 962
42
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JORIS KOLK

Account/Projectmanager
joris@ice-world.nl
+31 (0) 631 785 891

HERMAN GRUIJTERS
Accountmanager
herman@ice-world.nl
+31 (0) 611 018 185

ANGELA RETZ

Projectcoördinator
angela@ice-world.nl
+31 (0) 650 591 417

JOIN THE
ICE EXPERIENCE

Weteringpad 7 | 3762 EN SOEST | The Netherlands
T: +31 (0)35 541 38 01 | E: sales@ice-world.nl
WWW.ICE-WORLD.NL

