
Warner Game Event© 
 
Nog nooit werd gamen zo leuk… 
Een splinternieuw evenement in Nederland. 
 
In samenwerking met Warner Interactive 
Entertainment presenteert JB Productions het 
Warner Game Event. 
 
Warner Bros Interactive Entertainment staat voor 
het leveren van waardevol en verantwoord 
interactief entertainment in een veilige omgeving. 

 

 

Wat gebeurd er tijdens het evenement ? 
De gamers krijgen, afhankelijk van het gekozen spel, met 1 - 3 personen een game unit 
toegewezen. Hierop kunnen zij naar hartelust de nieuwste games van Warner Bros spelen.  
  
In totaal kunnen bij de basisopstelling circa 20 gamers tegelijk spelen. Afhankelijk van de 
belangstelling zal er een maximum speeltijd worden vastgesteld.  
  
Na de vastgestelde speeltijd zal er een “battle” plaatsvinden waarbij het publiek de beste 
gamers kan volgen op de grote schermen in het decor. De winnaar gaat naar huis met een 
mooie prijs en/of de eeuwige roem als beste gamer van uw locatie! 
  
De finale van LEGO® Rock Band™, Compleet met drumstel,  
2 gitaren, wordt ook gespeeld op de grote schermen, maar dan via de aanwezige 
geluidsinstallatie.    
  
De gamers hebben de tijd van hun leven maar ook het aanwezige publiek kan genieten van 
dit evenement! 
 

Wat komt er allemaal mee met de Warner games ? 
Bij het Warner Game Event wordt het volgende meegeleverd: 
  
> 8 Computerbooths met elk een 24”scherm en diverse Warner 
   games waaronder 2 x LEGO Rockband, met drumstel, 2   
   gitaren en hoofdtelefoons. 
> Geluid voor achtergrondmuziek en prijsuitreiking 
> Decor op statieven, 12 meter lang met 2 mega schermen  
> 1 begeleider voor. controle en jurering. 
> De aller nieuwste games van Warner Bros. 
> Mogelijkheid om op de grote schermen elke gewenste  
   reclame te maken voor ieder denkbaar item, mits vooraf in 
   Power Point aangeleverd.  
 
 



Waar moet ik als locatie aan voldoen ? 
Voor de Warner Game Event dient de locatie aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
  
Een ruimte van minimaal 40 vierkante meter. Deze ruimte dient leeg opgeleverd worden bij 
aankomst van onze medewerkers. De ruimte dient altijd overdekt te zijn. Uitzonderingen 
kunnen alleen worden gevormd na persoonlijk overleg.  
  
Stroomvoorziening: 1 x 220 V op maximaal 10 meter afstand 
  
De medewerkers van JB Productions arriveren 2 uur voorafgaand aan het evenement voor 
het opbouwen. Het afbouwen neemt circa 1,5 uur in beslag. 
  
Indien het evenement plaatsvindt in openbare ruimten zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum, 
dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een beveiliging medewerker vanaf het moment 
van aankomst tot het moment van vertrek.   
 

Mag ik adverteren met het Warner logo ? 
 
Adverteren in elke mediavorm met het Warner Bros logo of naam dient vooraf te worden 
goedgekeurd. De advertentie of commercial dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan 
plaatsing gemaild te worden aan JB Productions.  
Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een returnmail met eventueel geredigeerde tekst. Deze 
tekst mag u dan niet meer wijzigen. De goedkeuring van tekst en gebruik van Warner Bros 
wordt gecontroleerd door de afdeling communications van Warner. 
De kosten voor deze controle bedragen € 27,00 excl BTW. 
Wij dienen u er op te wijzen dat adverteren zonder controle kan leiden tot het annuleren van 
het evenement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


