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TOPSPORTDESK
Enabling your performance

www.atpi.com
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“Voor een topsporter draagt een zorgeloze reis en verblijf bij
aan de optimale omstandigheden waarin hij of zij zich kan focussen
op het allerhoogste doel: het leveren van die onvergetelijke topprestatie.”

ATPI Sports Events

Topsportdesk
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Full-service travel & logistics services voor topsportend Nederland

Vanuit onze jarenlange ervaring in, en kennis
van, topsportreizen weten we als geen ander dat
voorbereiding, timing, aanpassingsvermogen en
kwaliteit het verschil maken tussen winnen of
verliezen. Als logistieke partner van topsportend
Nederland zijn wij trots op het feit dat we op
bescheiden maar bepalende wijze deel uit mogen
maken van sportieve topprestaties. Ons streven is
totale ‘ontzorging’ van jou als sportprofessional in
alles wat komt kijken bij een probleemloze reis en
verblijf. We stellen graag álles in het werk om bij te
dragen aan jouw succes!
Speciaal om deze reden hebben wij in Nederland
de Topsportdesk ingericht. Een gespecialiseerd
full-service team, dat je toegewijd assisteert bij jouw
topsportreizen. Van het optimale reisschema opstellen
tot het meekrijgen van bijzonder materieel tot het
reserveren van dat extra lange bed. We adviseren en
handelen proactief omtrent alle (reis)zaken waar je
als atleet, boeker, bestuurder of technisch manager

mee te maken heeft. We erkennen net als de topsport
het belang van innoveren en werken daarom met de
nieuwste methodieken. We gebruiken onze ervaring
en specialistische kennis om de slimste wijzigingen
door te voeren en snel te anticiperen op onverwachte
situaties. We gaan tot het uiterste. Net als jij.
Dit betekent dat we groepsvluchten boeken
precíes op het voordeligste moment en flexibiliteit
afdwingen bij het zo laat mogelijk aanleveren van
reizigersnamen. We regelen een eigen toestel
als een bestemming lastig bereikbaar is met een
lijndienst. Een VIP ontvangst voor ongestoord
vertrek of aankomst. Afgeschermde familie- of juist
veelbezochte persbijeenkomsten op de luchthaven.
Maar natuurlijk ook de meer ‘vanzelfsprekende’
services zoals groepsvlucht- en treinboekingen,
visa, speciale bagage, vrachtzendingen en lokaal
transport: desgewenst nemen we je alles uit
handen. Álles, zodat jij je volledig kunt concentreren
op jouw sportieve doelen.

De Topsportdesk is er voor jou
ATPI Sports Events

De Topsportdesk one-stop shop garanties

Kennis & ervaring
in topsport
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Efficiente
oplossingen

33 20 jaar ervaring met de Olympische Spelen
33 Gespecialiseerde benadering van
groepsreizen & logistieke uitdagingen
33 Hoge kwaliteit dienstverlening, blijvend in
ontwikkeling
33 Veelzijdige topsportervaring, van Olympische
Spelen, Champions- en Europa Leagues tot
internationale reizen voor onze nationale
sportbonden, van de hockeybond tot de
judobond
33 Getraind om te anticiperen, adviseren,
verbeteren én overtreffen
ATPI Sports Events

33 Nieuwste boekingsmethodieken die geld en
tijd besparen
33 Online boeking met speciale e-booking tool
33 Wereldwijde inkoopkracht en beschikbaarheid
33 Risico management
33 Gericht op reizigersgemak, zoals VIP/
voorkeursbehandeling op vliegveld
33 Vrachtzendingen

De Topsportdesk one-stop shop garanties

Wereldwijd travel &
events netwerk

33 ATPI Corporate Travel offices in meer 		
dan 50 landen
33 Breed netwerk van internationale en lokale
sportorganisaties
33 Toegang tot unieke toegangs- en startbewijzen
33 Bestemmingsexpertise (30 jaar ervaring)
33 ATPI Sports Events teams in o.a. UK, Canada
en Australië, persoonlijke begeleiding op
locatie mogelijk

ATPI Sports Events
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Op maat gemaakte
reisprogramma’s

33 Familie- en persontvangst op speciale
meeting points
33 Inzet eigen vliegtuigen naar moeilijk
bereikbare bestemmingen
33 Speciale wijzigings- en annuleringsregelingen
voor absolute flexibilteit
33 Afgestemd op behoeftes van de atleet, 		
het team, de team manager en de sportbond

De Topsportdesk one-stop shop garanties

Expert team

Full service onder 1 dak

33 Full focus beschikbaar voor topsportklanten
33 24/7 bereikbaarheid 				
(met speciale balie op Schiphol)
33 Can-do mentaliteit
33 High performance; timing, snelheid, kwaliteit en
presteren onder druk
33 Persoonlijke begeleiding op locatie
33 Persoonlijke dossiers, gatekeeper van beveiligde
persoonlijke gegevens en voorkeuren
33 Visa expertise

ATPI Sports Events

33 Partner- en hospitality programma’s
33 Accommodatiebureau
33 Evenementenproductie
33 Sociale programma’s
33 Supportersreizen
33 Calamiteiten management
33 Communicatiesupport
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“Omdat we als geen ander weten dat snelheid, kwaliteit en maatwerk
het verschil maken, gaan wij tot het uiterste om de beste reis- en
verblijfoplossingen te verzorgen die één op één aansluiten bij elke
bestemming en elke omstandigheid.”

ATPI Sports Events
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Benieuwd welke bijdrage we aan
jouw topprestaties kunnen leveren?
We maken graag kennis!
Topsportdesk is een gespecialiseerde reisservice
van ATPI Sports Events Nederland.

Topsportdesk
E 		topsportdesk@atpi.com
T		
+31 (0)20 2011320
W		www.atpi.com/sports-events/nl-nl

www.atpi.com

