
Whitepaper 

 De kracht van het event: 

Prikkel de 
zintuigen!

Veel marketeers zijn sterk gericht op online. En geef ze 
eens ongelijk. Online marketing is een snel en effectief 
middel om je doelgroep en masse te bereiken. Maar hoe 
zit het met de offline kanalen? Is er tussen al het online 
geweld nog wel ruimte voor het organiseren van een 
event? Het antwoord is: ja! 

Ontdek in dit whitepaper waarom het organiseren van een (offline) event in dit 

digitale tijdperk een goed idee is, waarom er niets op kan tegen het live-moment 

en hoe je, met onder meer de juiste mood, van je event een onvergetelijke 

gebeurtenis kunt maken.



Branding,  
binding 
& beleving

“Be where the 
world is going.”

Beth Comstock

Is het einde van het offline event in 

zicht? Die vraag hield nog niet zo heel 

lang geleden veel marketingprofessionals 

bezig. Met de opkomst van onder meer 

social media en video conferencing 

verwachtten velen dat elkaar in levende 

lijve treffen al snel een achterhaald 

idee zou worden. Maar niets bleek 

minder waar. De marketingwereld mag 

het afgelopen decennium dan wel 

drastisch veranderd zijn, de behoefte aan 

persoonlijk(e) contacten en interactie is er 

nog altijd, en is zelfs groter dan ooit. 

De eventbranche doet momenteel 

dan ook goede zaken. Steeds meer 

organisaties ontdekken de voordelen  

van live ontmoeten. 



Branding,  
binding 
& beleving

Branding 
Of je nu een ontmoeting voor klanten, relaties en/of 

je eigen medewerkers organiseert, een event is een 

geweldige kans om kennis te delen en jezelf op de kaart 

te zetten. Door zichtbaar aanwezig te zijn op het event 

vergroot je niet alleen je naamsbekendheid, maar creëer 

je ook een unieke merkbeleving. 

 
Leadgeneratie & binding 
Een event is een uitstekende manier om potentiële 

klanten te vinden, maar ook om die aan je te binden. 

Iemand die nieuwsgierig is naar jouw product of dienst 

zal na een live ontmoeting ook sneller geneigd zijn een 

aankoop te doen. 

Beleving 
Je kunt erover lezen, er van een afstandje getuige 

van zijn, maar er gaat natuurlijk niets boven het live 

moment. Wie het goed aanpakt, kan een blijvende 

indruk achterlaten. Hoe je dat doet? Door zoveel mogelijk 

zintuigen te prikkelen!

1.

2.

3.

Dit zijn volgens ons de drie belangrijkste 

redenen om een event te organiseren:



De ontwikkelingen op het gebied 

van eventmarketing gaan hard. 

De opkomst van online heeft dan 

ook veel nieuwe deuren geopend. 

Het zou onverstandig zijn om 

die moderne middelen niet te 

gebruiken. Een event anno 2007 

organiseren kan écht niet meer. 

Dit whitepaper laat zien hoe je 

online + offline kunt inzetten en 

combineren om zo van je event 

een succes te maken. 

Een mooi event kan tegenwoordig 

niet zonder (strakke) website en 

de inzet van social voor, tijdens 

en na afloop van een event 

is uiteraard ook een must. Of 

wat dacht je van livestreaming, 

projectie en/of virtual reality? 

Degene die eventmarketing 

2.0 al hebben ontdekt weten 

het: de sleutel tot succes is het 

samenstellen van een sterke on - 

en offline marketingmix. 

Omarm  
online +  
offline

“A lot of 
times people 

don’t know 
what they 
want until 

you show it 
to them.”

Steve Jobs



De voorbereiding

Wat is nu een goed event? Alles staat 

of valt met de voorbereiding. En vergis 

je niet: er komt heel wat bij kijken. Denk 

daarbij aan het vinden van een locatie, 

het samenstellen van een programma, het 

strikken van sprekers, etc. En wie denkt 

weg te komen met drie statafels en wat 

bitterballen, begaat een grote vergissing.

Maar eigenlijk zijn we al een stap te ver. 

Een evenement begint namelijk met een 

(goed) idee. 

Voor je ook maar een locatie gebeld hebt, 

is het van belang te weten wat je wenst 

te bereiken: kortom, wat is je doelstelling? 

Je doel bepaalt namelijk álles: de locatie, 

de catering, het decor, de aankleding, de 

verlichting en ja, zelfs de kleuren en  

geuren van jouw event! 

Sta eens bij het volgende stil: als je van 

plan bent om slecht nieuws bekend te 

maken, is het dan een goed idee om daar 

vrolijk gekleurde cupcakes bij te serveren? 

Is het verstandig om in een immens 

theater een brainstormsessie te houden? 

Reserveer je een locatie vol interactieve 

snufjes als je slechts een ‘gewone’ 

presentatie wil geven? En boek je een hal 

in de verste uithoeken van het land, als je 

weet dat er veel (met de trein reizende) 

studenten op jouw event afkomen? 

Bepaal dus allereerst je doel. In onze 

ervaring zijn er in totaal zes concrete 

doelstellingen: 

¿ Kennis delen 

¿ Motiveren 

¿ Teambuilding 

¿ Draagvlak creëren 

¿ Relatiebeheer 

¿ Imago 

 

 

Elke doelstelling vraagt om haar beurt 

weer om een specifieke aanpak. Om 

het gesprek van de dag te worden zul je 

moeten proberen om zoveel mogelijk, 

dan wel alle, zintuigen te prikkelen. Iets 

zien, horen, ruiken, proeven én voelen 

kan voor een intense beleving zorgen, die 

vervolgens in het geheugen wordt gegrift. 

En dat is natuurlijk je uiteindelijke doel: het 

bezorgen van een onvergetelijke ervaring.

“People do not buy 
goods and services. 
They buy relations, 
stories, and magic.” 

Seth Godin



Nee, niet elk event vraagt om champagne en confetti. Een 
(onvergetelijke) ervaring is wellicht ook het kweken van 
begrip voor een lastige situatie. Een ‘moeilijk gesprek’ 
is een ‘succes’ te noemen als de betrokkenen het gevoel 
hebben dat ze gezien en gehoord worden. Een creatieve 
brainstormsessie is geslaagd als iedereen weer geïnspireerd 
naar huis gaat. 

Na het bepalen van je doelstelling, is het nu tijd om na te 

denken over het creëren van de perfecte setting. Gebruik  

het schema op de volgende pagina om op basis van jouw  

doel de juiste mood te bepalen. 

De juiste mood



Kennis delen 
bijv. wetenschappelijke conferentie, 
training

De juiste mood: ik ga of laat zenden. 

De juiste kleur: blauw. (Daglicht.)

De juiste catering: verfrissende watertjes 
en licht, vezelrijk eten. 

De juiste opstelling: de spreker is 
uitgelicht en krijgt alle aandacht. Het is 
koel in de ruimte. Ik ben bij de les. 

Het resultaat: ik kan er weer tegenaan. 
Mijn deelnemers zijn geïnspireerd.

Teambuilding  
bijv. event om de collegialiteit te 
bevorderen, samenwerken aan een doel

De juiste mood: positief en open. 
Samen doen we het. Op een leuke en 
ongedwongen manier samenwerken, 
bijvoorbeeld aan een nieuwe strategie. 
Lachen. Delen. 

De juiste kleur: oranje staat niet alleen 
voor warmte en samenzijn, maar ook 
voor het Nederlands elftal. 

De juiste catering: oud-Hollands bitter-
garnituur, ongecompliceerde hapjes, 
share-food.

De juiste opstelling: het is gezellig en 
informeel. 

Het resultaat: iedereen heeft er weer  
zin in , alle neuzen staan dezelfde kant op.

Relatiebeheer 
bijv. netwerkevent, relatiedag

De juiste mood: ik wil mijn relaties 
waarderen. Het gesprek staat centraal. 
Samen kijken we naar de toekomst. Mijn 
gasten zijn belangrijk. 

De juiste kleur: de kleur geel is zacht en 
het licht is als de lentemorgen (warm 
flatterend).

De juiste catering: bij de koffie zachte en 
romige petit fours. Kleine luxe hapjes die 
subtiel aan bod komen.

De juiste opstelling & techniek: de 
omgeving voelt als een warme deken. 

Het resultaat: ik word niet afgeleid. Ik 
omarm mijn relaties.

Motiveren  
bijv. kick-off, pitch

De juiste mood: ik wil snelheid met 
mijn team. Uptempo. Geen slappe hap. 
De ruimte is mijn decor. Interactie staat 
centraal. Beweging! 

De juiste kleur: de kleur rood stimuleert 
hartslag en bloeddruk.

De juiste catering: sterke koffie, spicy 
gerechten. 

De juiste opstelling: grote schermen met 
beeldpresentaties, opzwepende speeches 
en muziek.

Het resultaat: we zitten op het puntje van 
onze stoel. Focus. Iedereen is eager en 
energiek.

Draagvlak creëren 
bijv. company meeting, alle neuzen 
dezelfde kant op

De juiste mood: samen een oplossing 
bedenken. Iedereen wordt gehoord. Er is 
ruimte voor discussie. Respect. 

De juiste kleur: groen

De juiste catering: puur eten en drinken, 
biologisch en natuurlijk. 

De juiste opstelling: een ronde opstelling. 
Niemand kiest een kant. En iedereen is 
gelijkwaardig en doet mee.

Het resultaat: mijn deelnemers staan 
open voor nieuwe ideeën.

Imago 
bijv. productpresentatie, pitch, 
awarduitreiking, diner

De juiste mood: ik laat zien wie ik ben 
en iedereen maakt het mee. Het is wat 
overdreven, maar ik val op en heb een 
verhaal. 

De juiste kleur: zwart of paars

De juiste catering:  we eten uitzonderlijke 
hapjes. 

De juiste opstelling & techniek: de 
techniek staat voor alles. Elk detail heeft 
een functie. Het is een oase. Strak. Het is 
hier mooi!

Het resultaat: ik word niet meer vergeten.

De juiste mood

Nu je bekend bent met de  
verschillende doelstellingen en moods,  

is het tijd voor actie! Hoe ziet jouw 
evenement er straks uit? 



Als het live moet en gaat, dan spreekt 

geen evenementenlocatie meer tot de 

verbeelding dan Jaarbeurs. Opgericht 

in 1916 om handel en nijverheid te 

bevorderen. Nu ruim 100 jaar later, 

vormt dit nog steeds het fundament van 

Jaarbeurs. Het inspireert, motiveert en 

activeert de handel door waardevolle 

ontmoetingen te creëren. Hiermee 

verbindt het mensen en markten, 

handelaren en producenten. 

Jaarbeurs is dus veel meer dan een 

beursgebouw alleen, een plek of een 

ruimte. Het brengt mensen bij elkaar 

en helpt ze in contact te komen met 

de ideeën, de kennis, de producten of 

diensten van de opdrachtgever. Jaarbeurs 

biedt een podium en aandacht, vol in 

de schijnwerpers. Door te bouwen aan 

relaties en het vormen van partnerships. 

Iedereen kent Jaarbeurs en Jaarbeurs 

kent 1,8 miljoen mensen. Met dit unieke 

adressenbestand weten de event 

experts van Jaarbeurs wie zij zijn, waar 

ze werken, wat hun functie is, waarin 

zij geïnteresseerd zijn en welke mood 

en locatie het beste bij ze past om de 

boodschap over te brengen. Dat maakt 

hen een waardevolle sparringpartner voor 

opdrachtgevers. 

Niet alleen voor de praktische zaken, 

maar duidelijk ook in het leveren van 

inspiratie, ervaring en kennis. Om 

opdrachtgevers nóg beter in contact 

te laten komen met hun klanten en 

bezoekers.

Lees meer over de specifieke Jaarbeurs 

locaties op de volgende pagina’s. Ook die 

vertellen hun eigen verhaal. 

De overtuigende 
kracht van 
Jaarbeurs



Voor een indrukwekkende extra dimensie 
 
Media Plaza is een van de meest innovatieve congres- en vergaderlocaties in 
Europa, opgebouwd uit 20 foyers en sessiezalen. Miljoenen led-lampjes, innovatieve 
toepassingen en ultramoderne faciliteiten in beeldprojectie, geluidseffecten en 
inrichting geven elke ruimte een uniek karakter. Hier worden zintuigen geprikkeld, 
interactie gecreëerd en de boodschap helder verwoord. Een stap vooruit met je 
gasten: daar staat het moderne Media Plaza voor. Beschikkend over meerdere grote 
congreszalen die te combineren zijn met kleinere ruimtes voor breakout-sessies en 
barzones voor netwerkborrels. Aan ALLES is gedacht.

Jaarbeurs.nl/mediaplaza 
events@jaarbeurs.nl 
030 295 58 81

 Jaarbeurs

Media Plaza 



 Jaarbeurs

Supernova 

Een overweldigende reis  
door de ruimte 
 
Supernova geeft een nieuwe dimensie aan elk congres of event in een bijna 
buitenaardse ambiance. Met deze veelzijdige locatie heeft Jaarbeurs een 
kennisknooppunt gecreëerd waarin alles draait om verbinding en de juiste energie. 
Supernova ademt een ruimtelijk design, letterlijk en figuurlijk, die bezoekers in een 
andere wereld doet belanden. Strak in design en groots in uitstraling maar toch intiem 
en overzichtelijk in beleving. Men zegt ook wel eens dat het dé ontmoetingsplek is in 
Nederland waar je kennis deelt en vermenigvuldigt. Supernova beschikt over meerdere 
congreszalen die los te boeken of te combineren zijn. De TransitZone, die de zalen met 
elkaar verbindt, kan worden ingezet als netwerkzone, maar is ook uitstekend geschikt 
voor een expositie of diner. Flexibel zoals gewenst. En voor nog zoveel meer.

Jaarbeurs.nl/supernova 
events@jaarbeurs.nl 
030 295 58 81



Vergadercentrum van de toekomst 
 
Strak vormgegeven settings die inspireren en uitdagen. Flexibele ruimten waar 
creativiteit tot leven komt en waar verbindingen betekenis krijgen. Dát is Jaarbeurs 
MeetUp, de vergader-, congres- én flexibele werklocatie, waar op een innovatieve 
manier de mogelijkheden zijn gecreëerd om een ideale meeting voor verschillende 
doeleinden vorm te geven.  
 
MeetUp biedt ontmoetingsplekken voor 2 tot 240 mensen en is zeven dagen per week 
open, ook ’s avonds. En dat in combinatie met subliem design, beeld en techniek op de 
meest centrale locatie van Nederland, op maar 2 minuten loopafstand van Utrecht CS 
en met eigen parkeerterrein. Het mag duidelijk zijn: over een locatie als deze, hoef je in 
elk geval niet lang te vergaderen. 
 
Jaarbeurs.nl/meetup 
meetings@jaarbeurs.nl 
030 295 58 88

 Jaarbeurs

MeetUp



Je bijeenkomst in de spotlights 
 
Het Beatrix Theater is met recht een ware parel op Nederlands theatergebied en 
een icoon in Utrecht. Maar bovenal: een zeer geschikte congreslocatie met een 
uitzonderlijke ambiance. Wees er maar zeker van: je genodigden worden hier uiterst 
stijlvol ontvangen in met zacht, rood tapijt, glimmend zwart marmeren tegels en 
prachtige kroonluchters en kunstwerken. Dat noemen wij een bijeenkomst met allure. 
Naast de Theaterzaal beschikt het Beatrix Theater over een aantal kleinere zalen en 
een grote expozaal die tijdens een bijeenkomst kunnen worden ingezet. Nergens 
anders in de regio Utrecht kan je met een gezelschap van circa 1500 personen terecht 
in een oplopende theaterzaal. En deze unieke combinatie alleen is al een warm 
theaterapplaus waard. 
 
Jaarbeurs.nl/beatrixtheater  
events@jaarbeurs.nl 
030 295 58 81

 Jaarbeurs

Beatrix Theater 



 Jaarbeurs

Hallen 

11 hallen met een sterke 12e man 
 
Iedereen is er wel 1 of 2 keer in zijn of haar leven geweest: de Jaarbeurshallen. Het 
multifunctionele hallencomplex kent een zeer uitgebreide infrastructuur. De maar liefst 
11 hallen zijn voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten en is daarmee geschikt voor 
de meest uiteenlopende activiteiten waaronder beurzen, evenementen, feesten en 
concerten. Achter elke vierkante meter gaat 100 jaar evenementenervaring schuil.  
De Jaarbeurs adviseurs maken het verschil in advisering, kennis en executie. Ze denken 
en helpen concreet mee groei te realiseren. Voor werkelijk elk soort event. Jaarbeurs 
maakt je groter. Bedenk wat je daar zakelijk allemaal mee kunt bereiken,  
in het hart van Nederland.

Jaarbeurs.nl/hallen 
events@jaarbeurs.nl 
030 295 55 56



Laat Jaarbeurs ook  
voor jou werken 
 
Wil jij je door een expert van Jaarbeurs  
laten adviseren, of ben je benieuwd
naar de mogelijkheden? Bel of mail  
dan voor al je vragen.

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL  Utrecht 

jaarbeurs.nl
events@jaarbeurs.nl
030 295 58 81


