• KIJK OM U HEEN EN HERKEN DE EXPERIENCE ECONOMY
Joe Pine en James Gillmore gebruikten al in 1998 de term Experience Economy. Wat een gouden
vooruitziende blik was dat. Winkels zijn om (experience shopping), lesprogramma’s en trainingen
zijn om (experiantal learning), eventmarketing, live communicatie, uiteten draait om de beleving, we
worden pas fans als we het product aan een beleving koppelen, etc etc. Tijd om het onder ogen te
zien: onze wereld draait inmiddels om experiences en belevenissen.

Het Event Manifest
Het is zo ver. De ruggen worden gerecht. We gaan de barricade op. Het woord verkondigen. Het is
midden 2017 en het is tijd voor een revolutie. Onze revolutie. Join the LIVE revolution! Er is geen
weg meer terug, want vanaf vandaag zal marketing en communicatie Nederland weten wat het
aan eventmarketing en live communicatie heeft. Wat het aan óns heeft, ons eventprofessionals.
Onderzoeken, wetenschap, keiharde effecten, voorbeelden vol impact en effect, meningen,
visies, we gooien alles op tafel om samen de strijd aan te gaan: we moeten onze plek op eisen
in de marketing- en communicatiemix en dat is niet de plek waar een deel van de buitenwereld
ons nu neerzet. Geen calimerogedrag meer, geen feestjesstigma meer, maar op naar de rol
van spil in marketing- en communicatietrajecten. Geen revolutie zonder manifest als houvast,
als uitgangspunt en als statement naar de buitenwereld. Naar al die bedrijven die we de LIVE
component in hun marcom-mix gunnen. Omdat het werk, omdat het effect heeft. Dat manifest
maken we samen, met als aftrap deze eerste aanzet: een manifest voor ons complete vak. 15

• GENERATIE X, Y, Z SCHREEUWEN OM LIVE ONTMOETINGEN, GEEF ZE DIE
De generatie waar de computer opeens een smartphone en tablet werd, waar ze het mobieltje
vaker vast hebben dan de hand van hun geliefde, die generaties willen van tijd tot tijd samen zijn,
ontmoeten, beleven. Het is niet voor niets dat het aantal evenementen en festivals en hun bezoekers
tot recordhoogtes door blijven groeien. Dus als u ze aan merken of bedrijven wilt koppelen, geef ze
dan wat ze willen!
• ‘TELL ME AND I FORGET TEACH ME AND I MAY REMEMBER INVOLVE ME AND I LEARN’
We worden overspoeld met informatie. We hebben inmiddels vele tientallen tv-zenders, als we er al
naar kijken, kiezen onze eigen series en films, beheren diverse social media kanalen, nemen vluchtig
en oppervlakkig informatie tot ons, appen ons suf…tot je iemand raakt. Op de persoon af, met een
beleving die alle zintuigen raakt. Involve me.
• KIES VOOR KEURMERKEN, KWALITEITSSTEMPELS EN GOED VERZEKERDE
EVENTBEDRIJVEN
De eventbranche heeft zich in betrekkelijk korte periode ontzettend goed geprofessionaliseerd. Zorg er
als opdrachtgever voor dat u met kwaliteit samenwerkt. U en de eventbranche hebben er niets aan als het
niet goed is, niet goed verzekerd of niet goed doordacht. Tijd om keuzes te maken: kies voor kwaliteit!
• STOP MET HET KIJKEN NAAR EVENTS ALS WARE HET LOUTER FEESTJES, EVENTS CREËREN
FANS EN AMBASSADEURS VOOR UW MERK
De bitterbal voorbij…dat schreven we en schreeuwden we al jaren en jaren geleden. Maar het stigma
hangt nog altijd aan ons. Maar het is nu toch echt tijd om te erkennen dat het live onderdeel in uw
marketing en communicatie een hele sterke spil kan zijn in uw doelstellingen. Dat kan ook met een
feest, maar dan wel een goed, strategisch ingezet bedrijfsfeest met heldere doelstellingen.

punten die we samen perfectioneren en aanpassen op www.jointheLIVErevolution.com Doet u
mee, bundelen we de krachten en versterken we onze positie?
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• STOP MET HET ZELF DOEN, EVENEMENTEN ORGANISEREN EN LIVE STRATEGISCH
INZETTEN IS EEN VAK
Als geen ander weet u als bedrijf wie u bent, wat u bent en hoe uw imago, visie en missie vertaald moeten
worden naar een live moment. Maar als het om het concept, creativiteit, strategische inzet, voor- en
natrajecten, het grootste effect en meerwaarde gaat, kies dan voor de professional. Zij helpen u naar een
veel groter effect en dat is de investering dubbel en dwars waard.

• EIS VAN IEDER EVENTBEDRIJF DAT U INHUURT DAT ZE HUN SPECIFIEKE
MEERWAARDE BLOOTLEGGEN
Ze bestaan nog steeds: wij verkopen geen nee, of wij regel alles van AV en tot spreker. Maar de
eventbranche is inmiddels dusdanig doorontwikkeld dat binnen de takken van sport veel bedrijven
exact kunnen vertellen waar hun absolute expertise zit, hun onderscheidende product/dienst en dus
ook wat hun meerwaarde is voor uw evenement.

• ORGANISEER NOOIT MEER EEN EVENEMENT ZONDER DOELSTELLING
Het kan gewoon niet meer: evenementen zonder doelstelling zijn zonde van uw budget en misbruiken
de kracht van het evenement en het live moment. Het is weggegooid geld. Het is dan ook het minste
dat u moet doen: een heldere doelstelling. Alles in uw organisatieproces moet in het teken staan van
die doelstelling. Natuurlijk zijn creativiteit, WOW-effecten, innovaties en nieuwe tools prachtig op uw
evenement, maar alleen als het in dienst staat van de te bereiken doelstelling.

• EIS TRANSPARANTIE EN STOP DE VERBORGEN COMMISSIES
Het zit nou eenmaal in de diepste spelonken van het evenementenhuis: commissies, all-in facturen
en andere trucjes. Gelukkig is het merendeel van onze branche al helemaal om, is alles transparant,
is duidelijk wat er voor de uren gerekend wordt, waar de commissie voor is. Maar zodra u het gevoel
heeft dat het niet klopt: eis het!

• LEG DOELSTELLING BLOOT DOOR EEN 0 EN EEN 1 METING
‘Tja, het effect van zo’n evenement is bijna niet te meten.’ Die opmerking kan gewoon in de prullenbak.
Uiteindelijk heeft ieder evenement een doel en of het nou gaat om gedragsverandering, activeren tot
koop, kennisoverdracht of een grotere loyaliteit…het is gewoon te meten. En dat hoeft niet altijd een
complete Return on Investment-bereiking te zijn, maar de insteek om het effect te meten zorgt er voor dat
u uw event inzet om tot de hoogst mogelijke impact en effect te komen.
• LAAT DE KANSEN NIET LIGGEN
Het is allemaal best eng, maar inmiddels hebben we zo ongelooflijk veel tools en innovaties, waarmee
de meerwaarde van uw evenement tig malen groter wordt. Dus combineer live met online, verzamel
data (vooraf om uw evenement mee in te richten, tijdens om op de persoon aan te kunnen spreken
en na afloop om het gedrag van bezoeker te gebruik voor de opvolging), faciliteer het netwerken,
faciliteer effectieve interactie, etc etc Maar durf ook vooral anders te denken, want het evenement kan de
contentmotor zijn voor een complete campagne, een event kan een iconisch beeld creëren dat u overal in
terug kan laten komen, of wat te denken het enorme extra bereik via de online kanalen. Pak de kansen!
• GA NIET TEGENOVER DE EVENTPROFESSIONAL ZITTEN, MAAR ER NAAST
Uw organisatietafel moet groot zijn en rond. Koop niet een product in. Werk niet volgens de wij vragen u
draait principe. Bij het organiseren van een marketing evenement of live communicatie krijgt u te maken
met een keten aan verschillende soorten eventbedrijven. Het is één grote cocreatie. Ga ook zo met deze
partijen om. Dus koop geen product of dienst, maar haal de juiste producten en diensten binnen in
combinatie met de exclusieve expertise en adviezen van al deze partijen. Maak gebruik van de experts.

SPECIAL

16

• PITCHES OK, MISBRUIK NEE!
20 bureaus laten pitchen op een evenement? Niet doen! Laten we eens na gaan denken over
vergoedingen. Zorgen voor goede briefingen. Kijk niet alleen naar de prijs, maar kijk juist naar het
effect. Ach, als u gewoon bij punt 10 begint (naast de branche zitten ipv er tegenover), komt alles
goed. Oh en creatieve ideeen of concepten lenen uit de afgewezen pitches…niet meer doen.
• PROFESSIONALISEER, INNOVEER EN PROFITEER
We moeten samen de slag slaan: de laatste ronde van professionalisering voor eventmarketing en live
communicatie. Pak daarbij de nieuwe mogelijkheden beet. Virtual Reality klinkt bijvoorbeeld best eng,
maar spreek een willekeurige neuromarketeer en het live gebruik van VR is opeens heel logisch. NFC,
RFID, app’s, tools, kijk bij ieder onderdeel van uw evenement of een nieuwe toepassing voor een nog
groter effect kan zorgen en doe het! Het gebaande pad is al zo druk, durf er af te stappen. Profiteer
van de nieuwe mogelijkheden, de professioneler geworden volwassen eventbranche en innoveer
mee op basis van impact.
• LAAT AL UW MERKEN, LABELS, PRODUCTEN TOT LEVEN KOMEN,
ANDERS VERLIEST U DE SLAG!
De experience economy, de festivallisering van onze samenleving, alle nieuwe mogelijkheden en
de mogelijkheid om de consument uw product, uw merk of uw bedrijf te laten beleven, te laten
ondergaan, waarbij alle zintuigen legio emoties in werking stellen, het is nu echt tijd om over te
stappen: zonder LIVE geen lang leven!
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