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LOCATIES 
Voor bouwprojecten spreekt een Event op de bouwplaats het meest tot de verbeelding. Maar 
als de bouw nog niet gereed is om iets op te organiseren of je wilt zeker zijn van schone voeten 
dan is een naastgelegen café, buurthuis of andere locatie uiteraard ook een goede plek. Ook 
kan er op de bouwplaats een Event-locatie worden gerealiseerd middels het plaatsen van een 
feestelijke tent of overkapping. 
 

      
 
CATERING 
ETEN & DRINKEN 
Op het gebied van eten en drinken is veel mogelijk. Van hippe foodtrucks tot een uitgebreid 
buffet of een rondlopende Oesterman. En we kunnen een bier-wijn-fris-truck neerzetten of een 
heuse cocktailshaker die goed aansluit bij een jonge doelgroep (starters woningmarkt). 

 

           
 
ENTERTAINMENT 
Het is gezellig om wat entertainment te verzorgen tijdens een Event. Dit kan een dj/ band 
zijn, maar ook rustige kamermuziek. En als herinnering kun je een fotoframe laten maken 
van de nieuwe bewoners om alvast de verhuiskaart te laten maken. 
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MATERIALEN 
INHUUR & INKOOP 
Op het gebied van inhuur en inkoop van materialen voor jouw Event hoef je eigenlijk niks te 
doen. Ja vertellen wat je wensen zijn of in welke stijl je het Event wilt aankleden. Verder regel ik 
alles, van partytenten in allerlei maten en vormen tot de Event styling incl. verlichting en 
meubilair. En van de opbouw tot de schoonmaak. Ook kan ik alles verzorgen voor de promotie 
van het Event, zoals drukwerk ((verkoop)brochures, uitnodigingen, etc.) en de 
promotiematerialen (vlaggen, stickers, banners, v-borden). 
 

      
 
KINDERPLEIN 
Als de kinderen het goed naar hun zin hebben dan kunnen de ouders wat langer blijven en 
dat wil je als organisator natuurlijk. Dus we zorgen dat de kinderen hun eigen entertainment 
krijgen zoals een (ballonnen)clown of goochelaar. Er is voldoende lekkers in de kinderbar 
met chips, popcorn, snoep en cupcakes. Een gaaf springkussen of spelletjes begeleid door 
een professionele nanny of manny. Als aandenken krijgen alle kids een helium ballon mee. 
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GIVE-A-WAYS/ RELATIEGESCHENK 
Als aandenken aan jouw Event of als bedankje voor het ingaan op de uitnodiging kun je 
jouw gasten een leuk geschenk mee naar huis geven. Dit kan een bedrukte fles wijn zijn in 
jouw huisstijl, een (non-)food-pakket of een leuk aandenken zoals een grote nep huissleutel 
met gegraveerde opleverdatum. Ook zijn lanyards of een notitieboekje met pen altijd leuk. 
 

           
 
 
BEDRIJFSKLEDING 
Er zijn een aantal regels voor het aftrekken van de kosten van bedrijfskleding, maar daar 
heb ik genoeg kennis van dus dat mag geen probleem zijn. Je kunt bijna alle soorten textiel 
bedrukken tegenwoordig. Ik denk graag mee wat past binnen het budget en doelgroep. 
 

           
 

                
 
 
EVENT MARKETING 
Naast de organisatie van het Event zelf zijn er nog veel andere werkzaamheden die kunnen 
komen kijken bij een Event/ project. Bijvoorbeeld een mooie projectwebsite of het 
begeleiden van (on)betaalde social media promotie, advertenties (online en offline) en 
nieuwsbrieven. Ik heb veel ervaring met voor- en nazorg van bouwprojecten en help je 
graag, zodat jij gewoon jouw werk kunt doen en kunt genieten tijdens jouw Event. 
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