Beveiligings-, verkeers- en mobiliteitsplan
Handhaven veiligheid en orde
Begeleiden bezoekersstromen
Mobiele Communicatie Unit
Portofoons en portofoonnet
Inzet gecertificeerde verkeersregelaars
Toegangscontrole, kassa- en barbeheer
Brandwacht en EHBO
Bikers

EVENEMENTENBEVEILIGING
Een hapje, een drankje. Lekker weer buiten en het
is gezellig druk. Uw gasten ontbreekt het aan niets
en kunnen, net als u, terugkijken op een geslaagd
evenement.

Of u nu een festival, concert, sportevenement of
braderie organiseert; u wilt de veiligheid van uw gasten waarborgen. U wilt het gevoel van zekerheid
uitstralen door middel van zichtbare aanwezigheid van
vakkundige mensen. Mensen met een natuurlijk gevoel
voor de aard van het evenement, mensen die betrokken
zijn bij uw evenement vanaf de organisatie tot en met de
laatste bezoeker die het evenement verlaat.

hebben al onze medewerkers jarenlange ervaring,
ze zijn gediplomeerd beveiliger en op meerdere
plekken inzetbaar. De beveiligers kunnen naast
het handhaven van de veiligheid ook worden ingezet bij bijvoorbeeld het begeleiden van bezoekersstromen, kaartverkoop en toegangscontrole.
Onze medewerkers zijn zichtbaar maar niet aanwezig:
bezoekers voelen zich veilig maar de beveiliging
drukt geen stempel op de sfeer.

WAAROM GLOBE SECURITY?
Globe Security is een full-service beveiligingsbedrijf met jarenlang ervaring op het gebied van beveiliging. Wij denken proactief met u mee door onder
andere het opstellen van een beveiligingsplan dat u
nodig heeft voor de vereiste vergunningen, daarnaast

Veiligheid is iets wat je pas mist als het weg is.
U kunt de zorg over uw gasten met een gerust hart aan
ons overlaten. Wij zijn er voor u en uw gasten en stellen
uw feest veilig.

ONS OOG. UW VEILIGHEID.

ALLES
OF NIX.

GLOBE SCANT HET.

GLOBE NIX TEAM
In een voortdurend veranderende uitgaanswereld met aangescherpte controle-eisen springen wij in op een behoefte: een
team gespecialiseerd op het scannen van ID-kaarten met onze
ID-readers.
Dit Globe NIX Team bestaat uit ondersteuners in de vorm van
gastdames- en heren en voorziet de bezoekers onder de 18 jaar
na het scannen met de ID-reader van speciale Globe NIX18 polsbandjes. Door te werken met een relatief jong Globe NIX Team
blijven we dichtbij de jeugd en de ontvangst met een glimlach
draagt bij aan de goede sfeer.
Uw publiek is sneller op het terrein en voor het barpersoneel is
in één oogopslag duidelijk of de bezoeker alcohol mag gebruiken
of niet.

www.globegroup.nl

