
FOOD & BEVERAGE SPECIAL

Innovatief maatwerk en advies op basis van ervaring en marktinzicht. Die zaken vormen, 
gecombineerd met een nooit afl atende kwaliteit, de kracht van full service event partner 
LOC7000. "We zetten in op de juiste balans tussen opdrachtgever, leveranciers en 
publiek", aldus directeur Pim Zuetho .

LOC7000 biedt méér 

Al ruim 30 jaar staat LOC7000 met 
de poten in de klei van het evene-
mentenlandschap. Organisaties 

kunnen daardoor bouwen op expertise en 
altijd vertrouwen op de best mogelijke ser-
vice en maatwerk. Directeur Pim Zuethoff: 
“Wij hebben ons gespecialiseerd als on-
afhankelijke partner op met name het ge-
bied van publiekscatering. Samen met de 
opdrachtgever kijken we naar de best pas-
sende invulling op basis van onder meer 
bezoekersprofi elen, capaciteit, budget en 
imago van het evenement.” 
LOC7000 is het verlengstuk voor diverse 
evenementenorganisaties als het aankomt 
op visie en kennis van publiekscatering. 
Dit kan variëren van de exploitatie van de 
drank- of foodcatering tot het verzorgen 
van een totaalpakket waar bijvoorbeeld 
inkoop, food, biertechniek en sponso-
ring deel van uit kunnen maken. Zuethoff: 
“Daarnaast kunnen we event- en site-
productie op ons nemen. Het geheel maakt 
ons een full service event partner waar een 
opdrachtgever op kan bouwen.” 

Totaalbeleving
Het aanbod van publiekscatering op 
evenementen verandert op basis van 
nieuwe trends en mogelijkheden. Ook de 
wijze waarop het aan de man wordt ge-
bracht blijft niet hetzelfde. LOC7000 
houdt voortdurend in de gaten waar het 
publiek behoefte aan heeft en loopt voor-
op met innovatieve producten. 
“Bij food is onder andere versbeleving 
 belangrijker dan ooit”, vertelt Zuethoff. 
“Ook wordt breedte in het assortiment ver-
wacht door bezoekers. Niet één hamburger 
op het menu, maar verschillende keuzen in 
aanbod waaronder een veganistische. Als 
we een nieuw idee hebben, stellen we dat 
voor aan onze cateringpartners en werken 
dit samen verder uit tot het ‘event proof’ is. 
De catering moet opgaan in de rode lijn van 
de gedachte rondom het evenement. Het 
moet in de 'landscape' van het evenemen-
tenterrein passen en qua gevoel aansluiten. 
Een evenement draait om totaalbeleving. 
Het moet een feest zijn en daar zijn eten en 
drinken onlosmakelijk onderdeel van.”

Innovatie en kennis
LOC7000 wil de voortrekkersrol in de 
 branche vervullen en samenwerkings-
partner zijn en blijven op het gebied van 
 publiekscatering. Pim Zuethoff: “Dat 
 betekent dat we veel tijd vrijmaken voor 
innovatie. Vanuit onze expertise willen 
we ons product  beter maken en delen we 
ook graag  kennis door meerdere samen-
werkingen aan te gaan. Dit doen we niet al-
leen op het gebied van food en drinks, maar 
ook in hardware, personeel en techniek. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwik-
kelen van de tap,- en biertechnieken van en 
voor verschillende soorten bier suppliers, 
het opzetten van een food productietool 
en een kennisbank, het  ondersteunen van 
een personeelsplatform voor de event-
branche, maar ook door een cursus-
programma samen te stellen met Stichting 
Horeca Onderwijs (SHO). Wij  streven 
 altijd naar het beste voor leveranciers, op-
drachtgever en publiek. LOC7000 levert 
producten en diensten met een kop en een 
staart.” ◾
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