
  
  
  
  
  
  

 

Persbericht	  

Red	  Bull	  zet	  nieuwe	  Formule	  1	  gaming-‐stoel	  in	  om	  raceliefhebber	  aan	  zich	  te	  binden	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Playseat.com	  sluit	  licentie-‐overeenkomst	  met	  Red	  Bull	  	  	  	  	  	  	  

Het	  Nederlandse	  bedrijf	  Playseat.com	  heeft	  een	  licentie-‐overeenkomst	  gesloten	  met	  Red	  Bull.	  De	  
Oostenrijkers	  gaan	  de	  door	  Playseat.com	  ontworpen	  en	  ontwikkelde	  Formule	  1	  gamingstoel	  de	  
komende	  jaren	  gebruiken	  om	  de	  racesport	  en	  het	  merk	  Red	  Bull	  nog	  dichter	  bij	  de	  consument	  te	  
brengen.	  Wereldkampioen	  Sebastian	  Vettel	  en	  Mark	  Webber	  worden	  ambassadeur	  van	  de	  in	  Red	  Bull-‐
uitstraling	  vervaardigde	  gamingstoelen.	  Playseat.com	  lanceert	  de	  geavanceerde	  gaming-‐racestoel	  
tijdens	  de	  CEBIT,	  ’s	  werelds	  grootste	  elektronicabeurs,	  van	  1	  tot	  en	  met	  5	  maart	  in	  Hannover.	  
Blikvanger	  in	  de	  stand	  van	  Playseat.com	  is	  de	  ‘Red	  Bull	  X	  2010	  S.	  Vettel’,	  de	  conceptkar	  van	  ’s	  werelds	  
meest	  succesvolle	  renstal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Volgens	  oprichter	  van	  Playseat.com	  Fernando	  Smit	  is	  de	  lancering	  van	  de	  Formule	  1	  gaming-‐stoel	  in	  feite	  
de	  laatste	  sleutel	  om	  de	  wereld	  van	  racen	  en	  gamen	  volledig	  in	  elkaar	  te	  laten	  overvloeien.	  “De	  tijd	  dat	  
mensen	  gezeten	  op	  een	  keukenstoel,	  met	  een	  racestuur	  aan	  het	  bureau	  gemonteerd,	  moesten	  racen,	  ligt	  
al	  even	  achter	  ons.	  Maar	  deze	  nieuwe	  Formule	  1	  racekuip	  brengt	  het	  virtueel	  racen	  naar	  een	  compleet	  
nieuw	  niveau.	  De	  interactie	  met	  het	  stuur	  en	  de	  pedalen	  is	  ongeëvenaard.	  De	  gebruiker	  voelt	  elke	  
oneffenheid	  in	  het	  wegdek.	  Mensen	  gaan	  het	  racen	  ervaren	  als	  een	  echte	  coureur.”	  
	  
Internationale	  erkenning	  
De	  deal	  van	  Playseat.com	  oprichter	  Fernando	  Smit	  met	  Red	  Bull	  zet	  het	  Doetinchemse	  bedrijf	  stevig	  op	  
de	  kaart.	  Na	  eerder	  een	  succesvolle	  samenwerking	  te	  zijn	  aangegaan	  met	  Sony	  over	  het	  gebruik	  van	  
gaming	  racestoelen	  bij	  de	  Playstation2,	  is	  de	  licentie-‐overeenkomst	  met	  Red	  Bull	  een	  mooie	  erkenning	  
voor	  de	  kwaliteit	  en	  potentie	  van	  de	  Formule	  1	  gaming-‐racekuip	  van	  Playseat.com.	  “Daarnaast	  is	  het	  
goed	  nieuws	  voor	  de	  Nederlandse	  electronicabranche,”	  aldus	  Smit.	  “Tijdens	  de	  laatste	  editie	  van	  de	  CIS,	  
een	  grote	  electronicabeurs	  in	  Las	  Vegas,	  waren	  wij	  nog	  maar	  de	  enige	  Nederlandse	  deelnemer.”	  	  	  	  
	  
Reservering	  door	  Formule	  1	  coureurs	  
Ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  racestoel	  pas	  vanaf	  mei	  leverbaar	  is,	  is	  de	  belangstelling	  voor	  de	  Formule	  1	  stoel	  
van	  Playseat.com	  nu	  al	  ongekend	  groot.	  Smit:	  “We	  hebben	  ondermeer	  al	  reserveringen	  binnen	  van	  alle	  
coureurs	  uit	  het	  Formule	  1	  circuit.”	  De	  noviteit	  van	  Playseat.com	  laat	  zich	  uitstekend	  combineren	  met	  alle	  
bestaande	  digitale	  racesturen.	  Daarnaast	  wordt	  de	  Formule	  1	  racekuip	  als	  een	  compleet	  frame	  geleverd	  
inclusief	  pedalen	  en	  racestuur.	  Dankzij	  een	  goed	  doordacht	  systeem	  kan	  het	  totale	  frame	  vrij	  eenvoudig	  
worden	  opgevouwen	  tot	  een	  handzaam	  formaat.	  Smit:	  “Hierdoor	  is	  het	  zowel	  goed	  te	  transporteren	  als	  
door	  de	  gebruiker	  thuis	  op	  te	  bergen.”	  	  	  	  
  



  
  
  
  
  
  

 

	  

Unieke	  blikvanger	  van	  450	  km/uur	  
Blikvanger	  tijdens	  de	  introductie	  van	  de	  Formule	  1	  gaming-‐racestoel	  op	  de	  CEBIT	  in	  Hannover	  is	  de	  ‘Red	  
Bull	  X	  2010	  S.	  Vettel’.	  Smit	  is	  er	  trots	  op	  dat	  Red	  Bull	  deze	  in	  het	  diepste	  geheim	  ontwikkelde	  conceptcar	  
in	  de	  stand	  van	  Playseat.com	  wil	  tonen	  om	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  succesvolle	  Oostenrijkse	  bedrijf	  
en	  dito	  renstal	  met	  het	  	  Doetinchemse	  bedrijf	  te	  benadrukken.	  “Deze	  racewagen	  heeft	  een	  maximum	  
snelheid	  van	  450	  kilometer	  per	  uur	  en	  bereikt	  in	  minder	  dan	  3	  seconden	  een	  snelheid	  van	  200	  kilometer	  
per	  uur.	  Het	  is	  voor	  het	  eerst	  dat	  deze	  superbolide	  door	  het	  publiek	  kan	  worden	  bewonderd.”	  Het	  feit	  dat	  
de	  ‘Red	  Bull	  X	  2010	  S.	  Vettel’	  schittert	  in	  Gran	  Turismo	  5,	  één	  van	  de	  populairste	  racinggames,	  maakt	  de	  
ambities	  van	  Red	  Bull	  op	  dit	  vlak	  duidelijk.	  De	  samenwerking	  met	  Playseat.com	  is	  voor	  het	  bedrijf	  een	  
logische	  volgende	  stap	  om	  via	  de	  wereld	  van	  gaming	  consumenten	  aan	  zich	  te	  binden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Over	  Playseat.com	  
Het	  in	  2002	  opgerichte	  bedrijf	  ontwerpt	  en	  produceert	  gaming-‐racestoelen	  voor	  thuisgebruik	  door	  de	  
consument.	  Oprichter	  Fernando	  Smit	  heeft	  een	  achtergrond	  als	  professioneel	  kartrijder	  en	  is	  meermaals	  
Nederlands	  Enduro	  kampioen	  in	  de	  125	  cc	  klasse.	  De	  producten	  van	  Playseat.com	  kenmerken	  zich	  door	  
een	  hoge	  kwaliteit,	  een	  lange	  levensduur	  en	  een	  maximaal	  aanpassingsvermogen	  aan	  de	  gebruiker.	  De	  
racestoelen	  zijn	  compatible	  met	  alle	  digitale	  racesturen	  en	  worden	  veelal	  gebruikt	  in	  combinatie	  met	  een	  
race-‐	  of	  rallygame	  van	  Playstation,	  Xbox,	  Nintendo	  of	  Wii.	  Professionele	  racecoureurs	  gebruiken	  de	  
stoelen	  van	  het	  Doetinchemse	  bedrijf	  als	  onderdeel	  van	  hun	  trainingsprogramma.	  Maar	  bovenal	  beleven	  
wereldwijd	  honderdduizenden	  consumenten	  de	  ultieme	  race-‐ervaring	  dankzij	  een	  gaming-‐stoel	  van	  
Playseat.com.	  De	  producten	  van	  het	  bedrijf	  uit	  de	  Achterhoek	  zijn	  verkrijgbaar	  via	  www.playseat.com,	  
www.amazon.com	  en	  via	  diverse	  bekende	  retailers	  in	  Europa	  en	  de	  Verenigde	  Staten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

	  

Fotobijschrift:	  	  

Tijdens	  de	  introductie	  van	  de	  Formule	  1	  gaming-‐racestoel	  tijdens	  de	  CEBIT	  in	  Hannover,	  kan	  het	  publiek	  in	  de	  stand	  van	  
Playseat.com	  voor	  het	  eerst	  kennis	  maken	  met	  de	  ‘Red	  Bull	  X	  2010	  S.	  Vettel’,	  de	  revolutionaire	  concept-‐car	  van	  Red	  Bull.	  

	  

	  

Noot	  voor	  de	  redactie:	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  dit	  persbericht	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Fernando	  Smit	  (telefoon:	  06-‐53959090).	  


