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De tijd dat een brandweerman of vrouw op 
een zeepkist op het dorpsplein kon gaan staan 
om voorlichting te geven, die is voorbij. Om 
in de huidige tijd het publiek te bereiken met 
een veiligheidsboodschap is écht meer nodig. 
De brandveilig leven oplossingen van FireWare 
helpen brandweerorganisaties om hún BVL 
boodschap over te brengen. 

De meeste interactieve roadshows worden 
gebouwd in een “oude” brandweerunit. 
Bijvoorbeeld een overtollige haakarmbak 
of Co-PI-container uit de regio. Wel zo 
economisch en duurzaam! Bij alle nieuwe 
installaties staat gebruiksgemak voorop. 
De opbouwtijd is zo kort mogelijk. Alle 
elementen worden extreem robuust 
uitgevoerd: Hufterproof, zoals dat ook wel 
binnen de brandweer genoemd wordt. Dit 
geeft brandweerkorpsen de mogelijkheid 
om hun boodschap op een effectieve, 
leuke, interactieve én meetbare manier 
over te brengen. 

De wereld om ons heen verandert 
snel. Daarom worden de decors 
toekomstbestendig ontworpen. Dit wil 
zeggen dat ze eenvoudig aan te passen zijn 
aan de campagne van morgen.

In Nederland en België zijn steeds meer 
interactieve roadshows te vinden. Denk 
hierbij aan  voertuigen, containers, 
aanhangwagens, pop-up stores en serious 
games voor voorlichtingsdoeleinden. Met 
behulp van dit soort oplossingen trek je 
de aandacht van burgers én zorg je dat de 
veiligheidsboodschap bij hen blijft hangen. 
Het ontwerpen van een dergelijke oplossing 
is complex. Het gaat namelijk niet alleen om 
vermaak of het trekken van publiek; het doel is 
om op een zo effectief mogelijke manier bij te 
dragen aan minder branden, minder schade en 
minder slachtoffers. 

Een eigentijdse campagne Bestaande 
brandweercontainer 
ombouwen

Van boodschap naar beleving
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Informeren, dat is één. Een interactieve 
roadshow gaat nog een stap verder. Door 
data te verzamelen over het kennisniveau 
van de bezoekers, kan er nog gerichter 
voorlichting gegeven worden. Voorlichting 
die uiteindelijk resulteert in minder 
branden, minder schade en minder 
slachtoffers.

De theatertechnische oorsprong van FireWare 
leent zich uitstekend voor de begeleiding van 
het creatieve proces, de technische ontwerpen 
en de verzorging van de programmatuur. 
Maar, de beste ontwerpen, die maken 
we echt samen. Vaak is er binnen een 
brandweerkorps een heleboel kennis en kunde 
aanwezig. Metaalbewerkers, houtbewerkers, 
elektrotechnici, schilders en mensen met 
twee rechterhanden. Door gebruik te maken 
van deze kunde is het mogelijk om binnen 
een beperkt budget een gave oplossing te 
realiseren. 

Meten is weten

Maximale inzet op co-creatie
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Wil jij jouw boodschap op een effectieve, 
leuke, interactieve én meetbare manier 
overbrengen? Neem dan gerust contact op 
met FireWare. Het is niet onze eerste rodeo!

Klaar voor effectievere 
campagnes?



Bezoek www.FireWare.nl voor nog 
meer simulatie inspiratie en gratis 

toegang tot de Simulation Academy!
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- Verkoop & verhuur van oefenmaterialen - 
- Simulator ontwerp & constructie -

- Interactieve roadshows - 
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- Ensceneringstrainingen - 
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