
Marketing:

‘Bioscoop op buiten locatie | Drijf-in bioscoop’
Horeca:

‘Horeca | Niet de standaard producten serveren’

Voorbeelden andere sector:

‘Bloggers take over’
Productontwikkeling:

‘Dinner in Motion | Dineren tussen bioscoopschermen’

Plaats:

‘Pop-up bioscoop op de top van The Shard’ 

Horeca:

‘Hipchips | Voor de chips liefhebber’ 

SPARK, de cocktailbar van Hilton The Hague, organiseerde een

drijf-in bioscoop. Tijdens het evenement was het mogelijk vanaf het

water en vanaf het terras naar de film ‘Cocktail’ te kijken. De film

startte om 20.30 uur en was vanaf het terras gratis te zien op een

groot scherm. Voor de echte drijf-in ervaring kon je voor € 12,= een

plek reserveren op één van de Ooievaart-boten.

Restaurants bij moderne bioscopen, thema’s genoeg. Fruitstalletjes

waar je gezonde snacks kunt kopen. Sushi pop-up bij een Japanse

vechtfilm. En zo zijn er nog veel meer interessant mogelijkheden.

Neem eens contact met Van Spronsen & Partners horeca-advies

op, zouden we kunnen zeggen!

Dinner in Motion is een tijdelijk concept in The Wall (Utrecht) waarbij

er in een bijzondere omgeving gedineerd kan worden. Er wordt een

extra beleving gecreëerd door middel van grote beeldprojecties, je

dineert tussen vier bioscoopschermen. Het concept zou geopend

zijn tot en met eind februari 2017 maar dit is verlengd tot eind mei

2017.

Bezoekers van de Foodhallen konden tussen 25 – 29 mei 2016

naast de bestaande foodstands ook een hapje eten halen bij een

pop-up foodstand. Bekende Nederlandse foodbloggers lieten hier

hun culinaire kunsten proeven. A bloggers take over. Waarom geen

‘Vloggers take over’ creëren waarbij er op groot scherm naar vlogs

gekeken kan worden?

In de top van wolkenkrabber The Shard in Londen heeft een pop-up

bioscoop plaats gevonden. Op de 69ste verdieping, waarschijnlijk

dus de hoogste bioscoop ooit. Een ticket is aan de prijzige kant

maar je kreeg er wel een compleet verzorgde luxueuze avond voor

terug. Eén van de organisatoren is Extraordinary Travelling Film

Show, dat op meerdere bijzondere plekken filmavonden organiseert.

Hipchips, een chips restaurant dat in november in Londen geopend.

Het chips restaurant is gesitueerd op Old Compton Street in Soho

en de chips word er verkocht vanaf een transportband overgoten

met aardappelschijfjes en hippe dips. Waarom ook geen dozen met

chips en dips naar keuze serveren?
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