
Brand events: 
evenementen om het merk  

te laden, te positioneren en/of  
te versterken 



LET OP: een groot aantal vragen dient te worden 
beantwoord door de opdrachtgever.
Naast het beantwoorden van alle vragen, is de 
inschrijving pas compleet met het aanleveren van 
onderstaande documenten. Deze kunnen onder 
vermelding van de casenaam worden aangeleverd 
via de volgende link: 
https://www.dropbox.com/
request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E.

PDF bestanden:
•  Briefing van de opdrachtgever
•  Concept
•   Lijst met namen en emailadressen van een eventueel  

bureau en relevante leveranciers

Beeldmateriaal:
•  URL van 1 video (maximaal 2 minuten)
•  Maximaal 10 foto’s van het evenement

http://www.dropbox.com/request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E
http://www.dropbox.com/request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E


Naam van het evenement, 
datum van/tot, locatie,  

plaats en het aantal gasten

ALGEMEEN



Financieel overzicht met 
minimaal totaalbudget 

(inclusief barters & sponsoring) 
en budget per persoon.

(Dit mag eventueel ook als document geüpload worden in de 
dropbox onder vermelding van de casenaam)



Geef een korte omschrijving van 
het opdrachtgevende  

bedrijf/organisatie; wat voor 
bedrijf is het en om welke 

branche gaat het?



Wat was binnen uw organisatie 
de aanleiding voor het 

evenement? 

(max. 150 woorden)



Wat was de hoofdoelstelling van 
het brand-event en wat waren 
eventuele subdoelstellingen?

(max. 250 woorden)



Op welke doelgroep(en) richtte 
het evenement zich?

(max. 100 woorden)



Past uw event binnen één van 
deze subcategorieen: 
A- productlancering
B - opening
C - merkactivatie
D - Anders, nl……

(max. 100 woorden)



Beschrijf het concept en hoe dit 
aansloot bij de doelstelling en 

de doelgroep.

(max. 500 woorden)

CONCEPT – 30%



Wat was er in uw ogen 
onderscheidend aan het concept 

(denk hierbij aan creativiteit, effectiviteit en andere 
zaken die het evenement uniek maakten)

(max. 500 woorden)



Zijn er innovaties ingezet en zo 
ja: welke, waarom en wat was 
het effect met het oog op de 

doelstelling?

(max. 150 woorden)

INNOVATIES/ MEDIA – 5%



Welke vormen van media 
werden in het voortraject, 

natraject en tijdens het 
evenement ingezet? En hoe 

droegen deze bij aan een 
grotere impact/effect? 

(max. 300 woorden)



Waarom is er binnen alle vormen 
van branding/marketing in 
dit geval gekozen voor een 

evenement?

(max. 150 woorden)

STRATEGISCH – 15%



In hoeverre was het 
evenement een onderdeel 

van een communicatie/ 
marketingtraject? 

(voor- en natraject, maar ook hoe dit past binnen 

de marketing en communicatie strategie van de 

opdrachtgever) 

(max. 400 woorden)



Welke afspraken zijn er gemaakt 
(met de opdrachtgever) om de 

gewenste ROI/ de gewenste 
gedragsverandering bloot te 

leggen?

EFFECT / IMPACT  - 50%



Waarom heeft juist dit 
concept gezorgd voor het 

gewenste effect? Beschrijf de 
onderscheidende elementen 
waardoor de impact en het 

effect groot waren. 

(max. 250 woorden)



Wat was het resultaat/de 
impact/het effect?  

(Omschrijf hier in maximaal 500 woorden wat het 

effect/ de impact is geweest van het evenement. Zijn 

de doelstellingen behaald? Welke resultaten ziet de 

opdrachtgever? Welke resultaten zijn aantoonbaar?)  

(max. 500 woorden)



Tot slot, gelet op onze zoektocht 
naar de meest effectieve en 
impactvolle evenementen 
van Nederland; waarom is 

dit evenement volgens u hét 
evenement van het jaar?

(max. 100 woorden)



Nu wordt het spannend. Met de zojuist 
ingevulde antwoorden doet u een gooi 

naar de Gouden Giraffe.

Maar dan moet u dit document wel eerst 
opslaan op uw computer en vervolgens 

uploaden in de Gouden Giraffe dropbox.

Doe dit, samen met de gevraagde 
documenten zoals aangegeven aan 
het begin van dit inschrijfformulier, 

onder vermelding van uw casenaam via 
deze link: https://www.dropbox.com/

request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E. 

http://www.dropbox.com/request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E
http://www.dropbox.com/request/6vEcZ6LT00UvaQW2Pq9E
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