Het 'Er-op-Uit' Festival is hét unieke publieksevenement over ‘Er-op-uit’ in eigen land. Dit nieuwe
evenement is specifiek bedoelt voor de promotie van binnenlandse recreatie en toerisme.
Vooruitlopend op de nationale vrije dagen en de landelijk verspreide vakantieperiodes en kenmerkt dit
gezellige festival op het ultieme moment, de aftrap van een nieuw ‘Er-op-uit Seizoen' in 2019. Onder
de spectaculaire kap van Expo Haarlemmermeer wordt het belangstellende publiek meegenomen in een
sprankelende voorjaarsbeleving langs de Nederlandse veelzijdigheid.
•

Het 'Er-op-Uit' Festival vindt plaats op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2019

Dit speciale festival heeft als doel het publiek direct in contact te brengen met allerlei recreatieve en
toeristische mogelijkheden in eigen land. Dit wordt verpakt in een aansprekende voorjaarsentourage
als voorproefje op het komende seizoen. Nederland komt helemaal uit zijn winterslaap tijdens dit
nieuwe festival in het vroege voorjaar.
Het 'Er-op-Uit' Festival staat helemaal in het teken van een pure Nederland beleving. Regio's, routes,
bestemmingen en activiteiten bepalen de richting die consumenten kiezen voor een recreatieve of
toeristische beleving in eigen land. Door een belevenisvolle indeling worden de uiteenlopende
mogelijkheden op een samenhangende manier doeltreffend vertaald.
•

Het 'Er-op-Uit' Festival zet de binnenlandse recreatie en toerisme op de kaart

Dit gebeurt op een actieve manier zowel vanuit een landelijke, regionale als lokale betrokkenheid.
Hierdoor ontstaat een attractieve ontdekkingsreis vanuit een identiteit en uitstraling die helemaal past
bij de betreffende regio of individuele bestemming. Onze slogan is dan ook: "Beleef Nederland onder
één dak".

De geïnteresseerde bezoeker wordt zo optimaal geprikkeld om er in 2019 op uit te gaan in eigen land.
De inspirerende evenementopzet combineert informatie over ‘Er-op-Uit’ in eigen land met buitenleven,
vermaak en gezelligheid. Door deze aantrekkelijke combinatie is dit sfeervolle festival zelf ook het
eerste en gezelligste dagje uit in het vroege voorjaar. Het festival richt zich op gezinnen, senioren en
vrouwen.

"Beleef Nederland onder één dak"
Expo Haarlemmermeer Vijfhuizen (NH)
Het 'Er-op-Uit' Festival is een activiteit van ConcepThink, social development
Contact: Michel Reimus, e-mail: michel@eropuitfestival.nl / mobiel: 06-41091093
website: www.eropuitfestival.nl

Aansprekende locatie
Het 'Er-op-Uit' Festival wordt gehouden in Expo Haarlemmermeer op het terrein van de voormalige
Floriade uit 2002 in Vijfhuizen (NH). Onder de imposante glazen kap worden zowel binnen als buiten
(onder de kap) allerlei activiteiten gehouden. Het evenement kent dan ook verschillende
presentatiezones, zelfs op het water.
De Nederlandse veelzijdigheid wordt ondergebracht in de:
• Holland Laan

•
•

Provincie Gebieden
Buitenleven Promenade

Holland Laan
De themastrook met de naam Holland Laan wordt gekenmerkt door diverse nationaal opererende
partijen. Het samenbrengen van diverse landelijk georiënteerde activiteiten schept een aansprekende
dynamiek over wat Nederland echt biedt. Landelijke organisaties zoals overheden, bedrijven,
instellingen en stichtingen die een op Nederland georiënteerde recreatieve en toeristische activiteit
richten, exposeren in dit gebied. De Holland Laan kenmerkt zich als de locatie waarop de pure
landelijke kwaliteit van vrijetijdsbeleving in Nederland verrassend naar voren komt.

Provincie Gebieden
In de Provincie Gebieden gaat het om het presenteren van een uiteenlopend aanbod van mogelijkheden
binnen een bepaalde provincie zoals onder andere regio's, steden, bezienswaardigheden,
aantrekkelijke bestemmingen, routes en allerlei leuke activiteiten. Op deze manier ontstaat een
herkenbare Nederlandse indeling van de beursvloer met een eigen uitstraling en deelnemersgroep die
past bij de identiteit van de betreffende regio en provincie. Samen kenmerken deze individuele
participanten de specifieke aantrekkelijkheid van elke afzonderlijke provincie.

Buitenleven Promenade
Allerlei bedrijven met producten en diensten die het buiten zijn zo aangenaam mogelijk maken
presenteren zich in dit gebied. Een aantrekkelijke diversiteit met onder andere tweewielers,
motorvoertuigen, accessoires, buitenproducten, tenten, caravans, kleding, vaartuigen, serviceverlening
e.d. inspireren het publiek.
De Buitenleven Promenade vormt een aantrekkelijke combinatie met andere participanten en
activiteiten tijdens Het 'Er-op-Uit' Festival 2019. Aangrenzend is er een gezellige voorjaarsmarkt. Met
een vooraf schriftelijke overeenstemming van de organisatie is het toegestaan om tijdens het
evenement direct producten en of diensten aan het publiek te verkopen.

•

Kijk voor meer informatie en aantrekkelijke deelnamemogelijkheden op: www.eropuitfestival.nl

Nederland komt tot bloei tijdens Het 'Er-op-Uit' Festival op 30 maart en 31 maart 2019
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Contact: Michel Reimus, e-mail: michel@eropuitfestival.nl / mobiel: 06-41091093
website: www.eropuitfestival.nl

