Femke Terra:
“Think big and out of the box..
en het liefst op het dakterras
van TerraPaviljoen.”
Onze redactie ontdekte het TerraPaviljoen, tijd om in gesprek te gaan met
Femke Terra, eigenaar van deze bijzondere mobiele evenementenlocatie.
KUN JE EEN OMSCHRIJVING VAN
HET TERRAPAVILJOEN GEVEN?
Femke Terra: “TerraPaviljoen is een unieke
innovatieve VIP lokatie, gebouwd op een trailer.
Het paviljoen is niet alleen uniek door de
oneindige flexibiliteit van mogelijke locaties,
ook met de capaciteit van het glazen paviljoen
kunt u alle kanten op. Zestig zitplaatsen bij een
diner, tachtig mensen bij een staande receptie
tot hondertachtig personen als gekozen
wordt voor een extra stretchtent. Zomer of
winter, met de ingebouwde climate-control
doen seizoenen er niet meer toe. Bovendien
wordt het paviljoen in amper 2 uur opgezet,
sneller dan de gemiddelde party-tent. Je
kunt op voorhand kiezen of je Terrapaviljoen
op trailer-hoogte of op de grond wilt hebben.
Bij de laatste optie gaan trailer en truck dus
weg: Een zeer verrassend effect op lokaties
waar verder niets te zien is!”

HOE IS HET IDEE ONTSTAAN?
Femke Terra: “Het begon met een
vrachtwagen, die ik door midden wilde zagen
en wilde voorzien van een glazen dak en

20

RENTAL & BUYERS GUIDE

DEC 2015 | HOLLAND PUBLISHERS

HOLLAND PUBLISHERS | DEC 2015

ooghoogte view. Ik wilde daar een prachtige
diner-lokatie van maken met een mooie
grote tafel voor twintig personen. Het idee
was dit bij klanten voor de deur te zetten,
zodat ze een leuk avondje konden hebben
en dit alles zonder zooi in huis. Je vuile vaat
en rommel rijdt aan het eind van de avond
letterlijk je straat uit. Toen mijn partner
vroeg: En moeten al die mensen dan bij
mij naar de wc, was dat het startschot van
zoeken naar meer mogelijkheden mbt water
en electriciteit en ruimte. Daarna was het
hek van de dam: Als ik toiletten had wilde ik
ook een haard, als ik een haard had, wilde ik
ook audiovisuele mogelijkheden etc. etc. Op
een gegeven moment komt je op een point
of no return: Doorzetten en op de markt
brengen, want het is een pracht product!”

HOE WERKT HET
TERRAPAVILJOEN?
Femke Terra: “TerraPaviljoen is mobiel
doordat het paviljoen op een oplegger is
gebouwd. Een truck plaatst het paviljoen
(13,0m x 2,55m) op elke gewenste locatie,
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“Het TerraPaviljoen
als beursstand
is een absolute
eyecatcher!”

waarna de truck en de oplegger weg kunnen
en de basis zich uitklapt. Het is dus geen
uitschuifsysteem! De zijwanden komen
als eerste omhoog, dan heb je het dak.
Vervolgens klappen de vloerdelen omlaag,
waarna de complete glazen puien in één
keer omhoog komen. Tot slot wordt het
dakterras opgebouwd. Het paviljoen is op te
zetten in nog geen twee uur tijd. Het paviljoen
kan dankzij een hydraulisch systeem op de
grond geplaatst, maar ook verhoogd worden
tot 60cm of 1meter20 hoog.”

TerraPaviljoen heeft ook aan beide kanten
een bevestigingsrichel voor het koppelen
van stretchtent, mocht je het aantal eventmeters willen vergroten.”

Hoe werkt het TerraPaviljoen?

MET WELKE EXTERNE PARTIJEN
WERK JE SAMEN?

WELKE FACILITEITEN ZIJN ER
AAN BOORD?

Femke Terra: “Cateraars, verhuurbedrijven,
grondbeheerders, weddingplanners etc.
Wat betreft de cateraar: Een klant mag ook
zijn/haar eigen cateraar meenemen.”

Femke Terra: “TerraPaviljoen is een lokatie
van honderd vierkante meter met grote glazen ramen rondom. Je hebt dus 360 graden
zicht! Twee van deze grote raampartijen kunnen volledig open. Er zijn ook nog twee extra
(nood)deuren). Het paviljoen heeft verder o.a.
twee toiletten, een open haard, sound&presentatiesysteem, oven/grill, vaatwasser plus
dakterras. De bar en de kasten zijn mobiel en
kunnen naar de gewenste indeling worden
geplaatst. Dit alles met de mooiste materialen van o.a. Floss (spots) en Bolon (vloer),
Boretti (oven) tot Mozenzi (mozaiek toiletten).

VOOR WELKE EVENEMENTEN IS
DE LOCATIE GESCHIKT?
Femke Terra: “TerraPaviljoen is inzetbaar
voor de meest uiteenlopende evenementen
op de mooiste locaties. Vergaderingen in
het bos, seminaries aan zee, lanceringen
midden op een markt, privé diners,
bruiloften etc. Binnen- of buitenland?
Terrapaviljoen kent geen grenzen.”

IS HET TERRAPAVILJOEN
INZETBAAR ALS BEURSSTAND?
Femke Terra:” TerraPaviljoen is perfect
inzetbaar als beursstand! Stel: Iemand
wil een stand laten maken van honderd
vierkante meter met alles erop en eraan
hetgeen TerraPaviljoen biedt, dan wordt dat
een heel dure onderneming. TerraPaviljoen
biedt je dit totaal pakket kant-en-klaar
op luxe-niveau en rijdt ‘m zo naar binnen
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op de beurs. En deze prijs ligt dan echt
een heel stuk lager. En waarom moet er
één bedrijf in, die 100 vierkante meter
nodig heeft? Je kan de ruimte ook zeker
verdelen. Het paviljoen kan verschillende
ingangen hebben. Vervolgens heb je dan
ook nog een dakterras voor privé borrels of
– gesprekken. Een absolute eyecatcher.”

WAT IS HET MEEST BIJZONDERE
EVENEMENT DAT JE MET
HET TERRAPAVILJOEN HEBT
MEEGEMAAKT?
Femke Terra: “De lancering op de
Masters of LXRY december 2014. Het is
fantastisch om zoiets moois op de markt te
zetten. En een stuk groter en luxer dan die
aanvankelijke dinertafel! Vervolgens is elk
evenement bijzonder, vanwege het unieke
gehalte van elke lokatie.”

HEB JEZELF NOG PUNTEN WELKE
JE WILT AANDRAGEN?
Femke Terra: ”Think big and out of the box”
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