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EvenementOrganiseren.nl:

een online revolutie
Eindelijk. Een online site waar een opdrachtgever of organisator van alle soorten zakelijke
evenementen álles kan vinden. Van checklist, budgettool, draaiboektool, kennis, tips, inspiratie
en expertise tot een compleet aanbod. De site is ingericht om op alle mogelijke manier antwoord
te geven op de vragen in het organisatieproces. EvenementOrganiseren.nl is een nieuw label van
EventBranche.nl: ‘Deze site is een antwoordendirectory voor opdrachtgevers. Of door content,
tips en kennis of in de vorm van aanbod.’ ‘Dit is dé online portal voor iedere opdrachtgever en
organisator van een evenement.’
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Voorwoord

Colofon

Wat goed dat u dit kennisdossier in uw bezit heeft! Een dossier
boordevol inspiratie, ter aanvulling op de kennis die u op The Next
Event heeft kunnen vergaren omtrent decoratie en verhuur. U leest
onder andere relevante artikelen, onmisbare trends/ ontwikkelingen en
de experts delen hun gouden tips. De experts zijn in dit geval de
decorateurs en verhuurders zelf. Want wie weet nou beter wat er
speelt dan diegene die zelf de trends nauwlettend in de gaten houden?
Als extraatje delen zij ook hun lessen als het gaat om dingen die u als
opdrachtgever niet meer moet doen. Blader virtueel naar achterin in
dit kennisdossier om te leren van deze experts. Maar lees vooral ook de
content die EvenementOrganiseren.nl voor u op een rij heeft gezet. De
meest interessante artikelen en content zijn hier voor u gebundeld.

Operationeel Manager: Robin van Leeuwen
Redactie: Sjoerd Weikamp (hoofdredacteur)
en Maartje Springer

Sales en Marketing
Mark Whichmann 0314 361060
mark@eventbranche.nl
Azkin Ozay 0314 361060
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Veel leesplezier!
Redactie, EvenementOrganiseren.nl
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Inleiding
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6 doelstellingen van een
evenement en de 6 kleuren
die daarbij horen

9 tips voor de decoratie
en aankleding van uw
evenement

De stoel op uw event of
congres: veel belangrijker
dan u denkt
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Artikel
EvenementOrganiseren.nl

Het concept en de rode draad van
uw evenement
Het is zo ongelooflijk belangrijk om het concept en de rode draad van uw evenement
overal in te rug te laten komen. In dit artikel nemen we u mee door het
evenemententraject en kijken we waar u eenvoudig uw concept en uw thema terug kunt
laten keren. Hoe voert u uw concept door in de organisatie van uw evenement, uw
voortraject en uw natraject? In dit artikel focussen wij op het onderdeel decoratie, klik voor

het volledige artikel op onderstaande link.
Het concept en de rode draad van uw evenement

Decoratie kiezen
Is er op een locatie permanente decoratie aanwezig, dan is dat een groot voordeel. Het is zo namelijk
gemakkelijker je iets voor te stellen bij de sfeer van die locatie. En: er is geen extra decoratiepost op de
begroting nodig, of in ieder geval alleen een beperkte post voor aanvullende conceptuele decoratie.
Op plaatsen die van zichzelf weinig sfeer hebben, of niet de sfeer die u wenst, kunt u aankleden met tijdelijke
decoratie. Denk aan een openingsfeest in een fabrieksmagazijn of een expositie in een kale
tentoonstellingshal. De zon kan ineens gaan schijnen in een tent, waar ter gelegenheid van een tropisch
themafeest de ruimte is aangekleed met klapperbomen en geschilderde vergezichten over tropische stranden.
Gespecialiseerde decoratiebedrijven hebben vaak een prachtig magazijn waar onnoemelijk veel rekwisieten,
decors en decordoeken worden opgeslagen. Deze zijn ook voor feesten te huur. De toegevoegde waarde van
een kwalitatieve evenementendecorateur is dan ook groot.
Vergeet de belichting niet: met licht creëer je ook sfeer. Een industriële pilaar uitgelicht met een spot krijgt
een heel ander aanzicht. Met licht kan bewust een sfeer gekozen worden; intiem of zakelijk, laat dat maar aan
de lichttechnici over. Zet deze vooral om dezelfde tafel als het bureau, de locatie, de decorateur en de andere
toeleveranciers.
Bloem en groen
Bloemwerk mag bij geen enkel evenement ontbreken. Voorwaarden voor de hoeveelheid en aard van het
bloemwerk:




bloemen mogen de ruimte niet opvallend aankleden;
bloemen staan daar waar het oog het eerst op valt: in de ontvangsthal, op een podium of op de
dinertafel.
de uitdaging is om een WOW-moment te creeeren met een bloem- of groenstuk dat symbool staat voor
uw concept, uw live moment.

Bloemwerk voor evenementen is een specialisme. De bloemist kan je helpen bij het samenstellen. Laat
hem weten:
 wat de gewenste kleurstelling is;
 welke grootte en vorm de tafels hebben;
 wat de afmetingen van het podium zijn;
 welke belichting er zal zijn;
 wat de bedrijfskleuren zijn;
 wat de reden is van het feest;
 wat het profiel is van de gasten.
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Vaak kan de bloemist ook zorg dragen voor:
 decoraties met bloeiende en groene planten;
 het aanleggen van tijdelijke siertuinen en vijvers;
 het leggen van bloemmozaïeken.
 Indien er decor- en/of decoratiebouw gepleegd wordt, dienen bloemist en decorateur nauw samen te
werken om een mooi geheel te krijgen.

Overleg met uw decorateur, want het heeft absoluut voordelen wanneer uw decorateur kan
samenwerken met de bloemist of groendecorateur waar ze al vaker mee hebben samengewerkt
Meubilair
Tegenwoordig is er veel keus in bijzonder meubilair, zoals:
 loungebanken;
 zitzakken;
 meubilair van drijfhout
 etc etc
Zo verandert u in een handomdraai, samen met bloem en groen, de sfeer: lounge, romantiek, zakelijkheid, u
zegt het maar.
Lees ook:
Hoe zoek u het juiste verhuurbedrijf voor congresstoelen?
Evenementenverhuur: denk aan de mancorekening
Decoratie voor uw evenement met een budget van minder dan €100,-? 6 voorbeelden

KENNISDOSSIER DECORATIE
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Artikel
EvenementOrganiseren.nl

Tips die een evenement nog
gastvrijer maken
Bye bye standaardstoel
Standaard is niet meer de standaard, dus durf te investeren en te innoveren. Sta-meubels, tafel met usb
en oplaadpunten een diversiteit aan huismeubilair passend bij de tijd.

Ruimtedesign ingericht op de klantreis
Ruimtedesign is niet meer of minder dan de gast een zo logisch mogelijke klantreis op uw evenement laten
maken. Verras de gast, maar maakt het hem of haar ook zo prettig mogelijk.
Beleving ook in de tussenruimtes
De meest gemaakte fout in de gemiddelde evenementenlocatie: de ruimtes waar het gebeurt zijn prachtig
gestyled en ingericht, maar de tussenruimtes zijn kruip door sluip door. Ga voor de totaalbeleving in uw
locatie.
Thuis gevoel
De gemiddelde gast op een evenement wil eigenlijk ook een plek wil om thuis te komen, waar hij of zij even
kan werken, bijkomen of een hapje eten.

KENNISDOSSIER DECORATIE
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2-nice

“ Wij maken van uw event een onvergetelijke beleving! ”
Klik hier voor meer informatie!

3 ontwikkelingen/trends

1.
Creëer een informele, ongedwongen sfeer, voor
uw zakelijke bijeenkomst. Dit geeft de
bezoekers/gasten een vrij en huiselijk gevoel,
als een warme deken, een beleving.

2.
Veel groen in de vorm van planten zijn
onmisbaar!
Momenteel ook 1 van de meest voorkomende
trends, botanisch.

3.
Maak van uw zakelijke event een congrestival,
compleet met foodtrucks, een
kleurrijke/passende styling het juiste meubilair.

Gouden tips
-Verras uw gasten met een concept op maat!
Een event stylist denkt out of the box en ontwerpt passend bij het thema/huisstijl/actualiteit van het event.
Betrek een eventstylist al in een vroeg stadium bij uw event.
-Echte bloemen en/of planten brengen een ruimte tot leven en zijn onmisbaar voor een mooi event.
Momenteel ook 1 van de meest voorkomende trends, botanisch.
Creëer diversiteit in 1 ruimte d.m.v. een eclectische mix in meubilair.
Combineer hoog & laag zit met lounge en de juiste styling.
Diverse area’s & pleinen zorgen voor creativiteit & een ongedwongen sfeer.
Zeker ook goed toepasbaar bij een zakelijk event.
-Laat een 3D visualisatie maken door uw eventstylist. Zo kunt u vooraf al het eindresultaat bekijken.

Niet (meer) doen
Alles kan en mag! Maar voor een onvergetelijk event is de juiste styling onmisbaar ;)
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Boozed

“ We co-create, build and facilitate. Uw meedenkende partner
op het gebied van live communicatie. ”
Klik hier voor meer informatie!

3 ontwikkelingen/trends

1.
Verplaats je in de bezoeker en breng de customer journey in
kaart
- Voel je je welkom en op je gemak?
- Weet je waar je naar toe moet? Oftewel is de routing duidelijk?
- Kan je zowel socializen als relaxen en de rust opzoeken?

2.
Fun en humor! Ontzettend belangrijk is om die humoristische
knipoog in jouw evenement en/of setting te verwerken.

3.
Instagrammable oftewel is jouw evenement of setting die het
waard is om te fotograferen en posten? Zorg voor die unieke
touch en het juiste licht.

Gouden tips
1: Betrek Boozed in een vroeg traject. Juist in de beginfase kan je
creatieve maar ook efficiënte keuzes maken.
2: Zorg dat de eindbeslisser al in een vroeg stadium conceptueel
kan meekijken, zijn/haar mening kan geven. Hiermee voorkom je
dat veel werk last minute moet worden aangepast.
3: Alles kan en alles mag, laat vooral je creatieve geest niet
remmen. Het is namelijk (vaak) makkelijker om van outside-thebox naar inside-the-box te gaan in plaats van andersom.

Niet (meer) doen
Belangrijk is om het einddoel niet uit het oog te
verliezen. Uiteraard, alles kan en alles mag, maar we
willen uiteindelijk allemaal een blijvende positieve
herinnering creëren aan het event waar we met zijn
allen vol passie aan werken.

KENNISDOSSIER DECORATIE
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Coby

Coby Verhuur biedt u zowel qua productkeuze als op het gebied van logistiek
het allerbeste. Voor de inrichting van (grootschalige) evenementen bieden
wij u de keuze uit een brede voorraad actueel meubilair, vloerbedekking en
andere bijbehorende zaken.
Klik hier voor meer informatie!

3 ontwikkelingen/trends

1. Bankirai terrastegels
Deze hardhouten tegels zijn natuurlijk al lang een
vertrouwd gezicht bij buiten evenementen, maar wist u,
dat ze ook heel fraai zijn als vloerbedekking in bijvoorbeeld
uw stand of presentatie ruimte. Door de natuurlijke
materialen en de warme kleur krijgt het geheel een ander
uiterlijk.

2. Tapijt op rol met uw bedrijfslogo of
reclame
Wilt u uw evenement aankleden met klant of
bedrijfsgericht tapijt, tegenwoordig kunt u betaalbaar uw
bedrijfslogo of andere prints aan laten brengen op
tapijtrollen. Door deze ontwikkeling onderscheidt u zich
van anderen en is de informatie voor bezoekers
nadrukkelijk aanwezig op de vloer.

3. Full colorprint op uw balie of bridge tafel
Door middel van een full color geprinte zelfklever kunt u
uw meubels verfraaien of onder de aandacht brengen van
de klant. Middels de laatste technieken van het printen op
zogenaamde semi adhesieve zelfklevers is het mogelijk om
de stickers zonder lijmresten te verwijderen van de te
beplakken materialen. Deze producten zijn in bijna alle
afmetingen te produceren.

KENNISDOSSIER DECORATIE
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Coby

Gouden tips
DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN LOCATIE WAAR DE OPDRACHT PLAATS VINDT
Bij het aanvragen van een opdracht is het belangrijk om alle details, zoals doorgangen, verdiepingen en andere bijzonderheden
die betrekking kunnen hebben tot het uitvoeren van de job, duidelijk in kaart te brengen. Dit voorkomt vertragingen en ergernis
voor alle partijen.
UITGEWERKTE PLATTEGROND/TEKENING VAN DE PRODUCTIE
Bij alle producties is het van belang dat er een uitgewerkte plattegrond van het vloerplan aangeleverd wordt. Waar duidelijk in
aangegeven staat, welke stand, wat voor soort vloerbedekking, welke kleur en andere bijzonderheden, zoals podia, meubels e.d.
Ook een draaiboek schept helderheid.
NAKOMEN VAN AFSPRAKEN EN TIJDEN
Als er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tijden of dat er bepaalde materialen en/of personen aanwezig zijn, is het
belangrijk dat dit ook nagekomen wordt. De uitvoerende partij gaat vaak vroeg van start, wachten is dan ook verloren tijd en
bevordert niet het soepele verloop van de opdracht.

Niet (meer) doen
GELIJKTIJDIG STARTEN OM TIJD TE BESPAREN
De productie gaat van start en de opdrachtgever heeft besloten om alle partijen zo vroeg mogelijk te laten beginnen. Een
gevoelsmatige goede beslissing, echter kan dit tot vertragingen en ergernis leiden. Bij het lossen van de materialen wil
iedere onderaannemer zo snel mogelijk aan de beurt zijn. Dus de materialen van de stand bouwer, trussen bouwer de
audio en video techniek, verlichting en vloerbedekking. Komen allemaal in de hal te staan waar men aan de slag wil. Dat
is natuurlijk een onnodige inname van ruimte waar nog van alles gedaan moet worden. De diverse bedrijven gaan elkaar in
de weg lopen en kunnen niet vloeiend doorwerken. Dus ook al is de tijd van opbouw beperkt, zorg altijd voor een goed
draaiboek waar in alle uitvoerende op hun beurt moeten wachten en elkaar de nodige ruimte geven. Het is logisch dat al
het hangende trussen, video en audio materiaal al hangt voordat de vloerbedekking gelegd wordt, zodat er als dit éénmaal
ligt, er niet meer met hoogwerkers e.d. overheen wordt gereden. De stand bouwer zal moeten wachten tot de
vloerbedekking ligt, daar er anders steeds materialen verplaatst moeten worden. Geef de partijen ook een voorsprong,
niets zo frustrerend als opgejaagd worden door een ander onderaannemer. Dat werkt fouten maken alleen maar in de
hand en geeft onderlinge spanningen die niet nodig zijn.
TE LAAT WIJZIGEN VAN PLATTEGRONDEN, DATUM EN TIJDEN
Als de opdrachtgever de tekeningen aanlevert bij de onderaannemer, betekend dat vaak dat deze er nog allerlei
bewerkingen op moet uitvoeren voordat ze voor hen bruikbaar zijn. Dit neemt vaak meer tijd in beslag dan men denkt,
dus spreek altijd goed af wat de deadline is voor een laatste versie van een vloerplan/plattegrond. Het wijzigen van tijden
en data is vaak al lastig voor de onderaannemer, deze heeft immers vaak al een planning gemaakt waar de rest van het
bedrijf op afgestemd is, bij late wijzigingen vanuit de opdrachtgever is er meestal geen ruimte meer tot schuiven,
hetgeen dan weer kosten met zich meebrengt die niet te verhalen zijn op één van de partijen

KENNISDOSSIER DECORATIE
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David van Schie
Van podiumdelen en partytenten tot meubilair, glaswerk en
servies; alles is snel vanuit voorraad leverbaar
Klik hier voor meer informatie!

3 ontwikkelingen/trends

Gouden tips

1.

Kies voor bewezen professionele leveranciers, o.a. leden van
branchevereniging Verhurend Nederland hebben een
kwaliteitskeurmerk en worden jaarlijks getoetst op veiligheid,
kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid.

Comfort wordt in 2018 belangrijker. Waar gaat
uw gast op zitten? Hoe zachter men zit, hoe
meer mensen betrokken zijn en openstaan voor
content! Lounges met zitzakken en mooie
loungebanken vooraan bij het podium zijn
daarom zeer aan te bevelen.

2.
Het inhuren van materialen zal een verdere
groei doormaken, mede in het kader van
duurzaam ondernemen; hoe veel meer circulair
wilt u het hebben? Ook het gemak van huren, de
lage tarieven en het complete ontzorgen op het
gebied van interieur, maken het lonend om in te
huren. U heeft geen grote investeringen maar
wel de laatste trends beschikbaar voor uw
bezoekers.

Zorg voor het complete plaatje van de (aflever-)locatie. Een
duidelijke plattegrond met afmetingen, lift / verdieping,
afwijkende aanrijroute vooraf, voorkomt verrassingen bij uitvoering
en facturatie achteraf.
Zorgt u zelf voor op– en afbouw van de verhuurmaterialen? Maak
dan een foto van de materialen en verpakkingen bij aankomst. Dit
maakt de afbouw makkelijker voor u en uw crew. Het voorkomt ook
onnodige schades.

3.
Alles wordt in een razendsnel tempo
geautomatiseerd door webshops. Deze
ontwikkeling juichen we toe, mits hij gepaard
gaat met persoonlijk contact. Kent u uw
leveranciers goed? Kunt u ze 24/7 bereiken voor
spoed of storingen? Ontzorgen van begin maar
ook tot ‘the end’ is volgens ons de grootste
trend!

Niet (meer) doen
Veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid; bezuinig hier niet op! Better safe than sorry.
Geef uw offerte niet akkoord zonder deze aandachtig te hebben gelezen. Een persoonlijk offertetraject is mensenwerk; hoe complexer
de aanvraag, hoe groter de kans op een foutje of misverstand.
Vergeet de 24/7 storingsdienst niet. Uw verhuurder heeft ruimschoots kennis van de gehuurde materialen en staat paraat om eventuele
problemen op te lossen.

KENNISDOSSIER DECORATIE
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Fraai

“

Ervaar het 'wow'-effect van Typisch Fraai

”

Klik hier voor meer informatie!

3 ontwikkelingen/trends

1.
Maak van je plenaire opstelling een beleving. Maak een mix van
bankstellen, lage zit, hoge zit; verrast en biedt comfort.

2.
Foodstations i.p.v. buffetten. Mooie, uitgebreid gedecoreerde
open keuken midden in de zaal geeft de foodbeleving een podium
die het verdient. Vakmanschap en vers beleving moeten er vanaf
spatten. Gaat helemaal in lijn met alle kookprogramma’s in de
media.

3.
Festival, het blijft toch een sterke beleving; zomers, informeel,
toegankelijk en overal toepasbaar. Sluit ook aan bij bovenstaande
trends.

Gouden tips
Tip 1: Denk vanuit noodzakelijkheden en vorm hiermee al de basis van
je inrichting. Ben consequent in het maken van je keuzes, daardoor
krijg je samenhang en staat er een solide basis. De inrichting versterkt
hetgeen je wilt communiceren/uitstralen.
Tip 2: Denk in grote gebaren. Als je tip 1 hebt gevolgd, dan wordt de
sfeer nog eens versterkt door een paar hele grote, opvallende en in
het oog springende elementen toe te voegen. Zet die niet als een
muurbloempje tegen de wand, maar boem! midden in de ruimte.
Lekker aanwezig laten zijn.
Tip 3: Denk ook “om de hoek”. Als je het evenement gaat inrichten,
focus dan niet alleen op het podium of op de dansvloer, maar vergeet
niet dat het begint bij de 1e indruk. Entree met loper, mooie
registratie/garderobe met achterwand en logo, gastvrije ontvangst tot
aan de toiletten. Bij aankomst wordt het 1e oordeel al geveld, zorg dat
dat er eentje van verwondering is.

Niet (meer) doen
Meubilair en inrichting van de locatie accepteren, omdat dit in
de deal zit, ook al sluit dat niet aan bij hetgeen je wilt
uitstralen. Verkeerde zuinigheid.

KENNISDOSSIER DECORATIE
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Funk it Up! Event
styling
Vrij vertaald betekent Funk it Up!: Maak er iets buitengewoons van! Onze
sterkte is het vertalen van de wensen van de klant en het concept naar
het perfecte plaatje, voor een betaalbare prijs, passend bij de locatie,
met respect voor het milieu.
Klik hier voor meer informatie!

Gouden tips
Locatie:
Kies een locatie waar de aanwezige sfeer, kleuren en
inrichting een toegevoegde waarde hebben voor het
concept/thema/doelstelling van het evenement. Met de hulp
van een styling bureau kan je dan een zeer sterk concept
neerzetten waar alle aspecten, o.a. locatie, catering,
techniek en styling samen een mooi geheel vormen.
Informatie:
Geef een event styling bureau genoeg informatie om een
passend voorstel uit te brengen. Een locatie-bezoek en een
persoonlijke ontmoeting met de klant werkt het prettigst.
Indien een locatie-bezoek niet mogelijk is, dan zijn goede
foto’s van de locatie belangrijk. Wat is de hoogte, zijn er
bevestigingsmogelijkheden, welke meubilair is al aanwezig?
Oh ja, heel belangrijk, wat is het beschikbare budget?
De kracht van event styling:
Nu steeds meer organisaties de nadruk leggen op innovatieve
marketingmethoden, omhelst het styling concept meer dan
het simpel neerzetten van meubilair en decoratie; het is een
mogelijkheid geworden om de persoonlijkheid van een merk
of bedrijf te demonstreren. Voor event stylisten ligt de
uitdaging in het vinden van een unieke manier waarop uw
gasten onder de indruk daarvan raken.

3 ontwikkelingen/trends

1. “Untheme”:
In plaats van een specifiek thema of de huiskleuren van een logo
als uitgangspunt voor een event of feest te kiezen, is het een trend
om een “vibe”, sfeer of emotie als uitgangspunt te gebruiken om
een verhaal over te brengen aan de gasten. Dit gevoel/emotie kan
vertaald worden door een creatief event styling bureau en
doorgevoerd in de keuzes van kleur, licht, materialen, meubilair,
bloemwerk, drapering etc.
2. “Connecting”:
Creëer ruimtes op het event waar de gasten met elkaar in
verbinding kunnen komen, bijvoorbeeld lounge zitjes en knusse
hoekjes met ronde tafeltjes en stoelen en spelhokjes waar gasten
samen een spel kunnen spelen. Mensen komen naar een live event
om elkaar te ontmoeten en te netwerken, dus geef ze
mogelijkheden om dat op verschillende manieren te doen.
3. What’s hot:
“Mix 'n Match” van meubilair en stijlen, overgrote bloemenprints,
palmbladen, rijkelijke stoffen zoals velours en zijden, lagen,
texturen, planten, personalisatie, geometrische vormen, balloon
art en millenial pink! Vergelijk het met het huidige modebeeld:
varieer verschillende stijlen, maar de truc is dat het wel bij elkaar
moet passen…

Niet (meer) doen
Last-minute aanvraag met te weinig informatie
Goede event styling is maatwerk! Het kost tijd en creativiteit om een mooi en passend voorstel te maken. Onderzoek, brainstormen,
moodboards en tekeningen maken, teksten schrijven, prijslijsten opstellen. Geef een event styling bureau genoeg tijd en informatie om een
mooi, creatief en passend voorstel te maken dat uw gasten zal verrassen en inspireren.
KENNISDOSSIER DECORATIE
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Heman
‘Kwaliteit is onze basis’
Héman is een verhuurbedrijf dat verhuurt aan grote evenementen,
bedrijfsfeesten, beurzen, congressen, bruiloften, feesten en partijen,
maar ook voor kleinere en zelfs particuliere activiteiten kunt u bij Héman
terecht voor een compleet verhuurassortiment.
Klik hier voor meer informatie!

Gouden tips
Betrek de decorateur zo vroeg mogelijk in je verhaal en
maak duidelijk wat je uiteindelijk doel is.
Geef een ‘open opdracht’ aan de inrichter formuleer daarin
duidelijk je budget.
Laat op- en afbouw en decoreren aan de experts over.

3 ontwikkelingen/trends

1.
Industrieel met een combinatie van zwart metaal met
warme houttinten blijft ook dit jaar de trend.

2.
Er mag meer geld gespendeerd worden, mits dit goed
besteed wordt.

3.
Een ruim gebruik van groene planten past helemaal in
de huidige trend

Niet (meer) doen
Wees niet te gedetailleerd in de materiaalkeuze. Daarmee
beperk je de vrijheid van de event specialist events en styling.
Hoe meer vrijheid je geeft hoe mooier het resultaat zal zijn.
Zelf doen om een dubbeltje te besparen. Denk aan zelf op- en
afbouwen omdat je een goedkopere uitzendkracht hebt. Experts
zijn duurder, maar zijn door hun expertise minder lang bezig en
weten een beter resultaat te behalen.
Wees niet te voorzichtig in het delen van kennis. Hoe meer je
leverancier weet over het event, hoe beter zijn voorstel aansluit
op je doel.
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Party Rent

De Party Rent Group is een internationale event-supplier met 24
vestigingen en ruim 850 medewerkers in negen landen. Al geruim 25 jaar
verzorgen wij de inrichting en aankleding van events en de daaraan
gekoppelde event-logistiek. Onze claim: de perfecte ambiance!
Klik hier voor meer informatie!

Gouden tips
Elkaar versterken middels partnership i.p.v. de klassieke verhouding
opdrachtgever – leverancier
Buiten de gebaande paden gaan. Openstaan voor de mogelijkheden
van nieuwe productcombinaties.
Goed kijken welke gasten het evenement gaan bezoeken, waar zij
waarde aan hechten (in hun werk, maar ook in privédomein) en op
basis daarvan meubelsettings vormgeven.

3 trends / Ontwikkelingen

1.
Scandinavisch design, o.a. HAY; modern, kwalitatief en
minimalistisch.

2.
Materiaal met ruwe en natuurlijke uitstraling/afwerking,
in combinatie met strak zitmeubilair en grote decoratieve
elementen.

Als lege ruimtes worden omgebouwd
tot de perfecte locatie.

Niet (meer) doen
Partners/ leveranciers niet tijdig meenemen in de planning van
het evenement.

Voor ieder event!
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Primetime

“Wij zijn Primetime, jouw partner voor events. Als fullservice eventspecialist
helpen en ondersteunen we jou als het gaat om de verzorging van de technische
realisatie tot en met de inrichting en styling.

”

Klik hier voor meer informatie!

Gouden tips
Beperk het aantal leveranciers. Dit voorkomt ruis wat de kwaliteit van uw evenement ten goede zal komen. Beperkt aantal mensen met maar
één doel ‘een succesvol evenement’
Zorg voor een glimlach bij uw gasten wanneer zij hun entree maken. De eerste indruk telt. Deze indruk is van wezenlijk belang of een
evenement wel of niet een succes wordt. Dus zorg dat het klopt.
Stel het doel, het moment, centraal binnen uw eventteam van conceptontwikkeling tot de aanwezige geluidstechnici. Werk samen toe naar
dat ene moment ‘Building the moment’.

Niet (meer) doen
Bezuinigen op techniek. De techniek is
de rode draad van uw evenement en
bepaalt in grote mate de succesfactor
van uw evenement. Werk met
betrouwbare partijen zoals ons 

3 trends / Ontwikkelingen

1.
Gepassioneerde en gekwalificeerde mensen maken het verschil. Licht en geluid of inrichting en decoratie
kun je huren op elke hoek van de straat. Maar de inbreng van de mens maakt het verschil.

2.
We mogen weer creatief uitpakken. De WOW-factor, danwel het moment dat alles klopt wordt steeds
belangrijker en is een doorslaggevende succesfactor voor het evenement.

3.
Duurzaamheid: al jarenlang torenhoog op ieders lijstje met doelstellingen maar nog steeds een opkomend
criterium. Draag uw steentje bij en werk met duurzame materialen dan wel partijen die dit doen. Kies
voor een natuurlijke inrichting of LED-verlichting als sfeerlicht.
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Wolterinck Event
Decoration
Bij Wolterinck Event Decoration draait alles om het creëren en bouwen
van mooie groene belevenissen. Voor u, uw gasten of uw medewerkers.
Klik hier voor meer informatie!

Gouden tips
Tip 1: Denk vanuit sfeer. Hoe trek ik mijn gasten in de juiste
ambiance en stemming. Zorg ervoor dat locatie, meubilair en
groen en bloem samen een geheel vormen
Tip 2: Zorg voor kracht. Versnipper niet te veel maar durf te
kiezen voor een aantal echte eyecatchers. Deze zorgen voor een
krachtigere beleving van je event.
Tip 3: Durf te kiezen voor echt! Bloemen en groen prikkelt de
zintuigen en zorgen voor een extra stuk voelbare beleving. Met
de juiste keuze’s voor bijzonder bloemwerk zorg je ervoor dat
je gasten meteen bij binnenkomst al het juiste WOW effect
beleven, en dat vast zullen houden.

3 ontwikkelingen / trends
Trend 1: Groen is Power! Veel planten en groen als decor van je
event is helemaal van nu.
Trend 2: Cosmo Chic. Een chic feest of gemoedelijk samenzijn
vraagt om warmte. Combineer mooie luxe meubilair met warme
kleuren in de bloemdecoratie. Overgiet dit alles met een touche
of gold!
Trend 3: Durf uit je comfort zone te komen. Match en mix
verschillende kleuren, verschillende stijlen en verschillende
materialen.
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19

JMT

“Vanuit onze kantoren en magazijnen door heel Europa zijn we in staat om alle
evenementen te ondersteunen met behulp van lokale expertise, personeel dat de
taal spreekt en consistente hoge service en kwaliteit verleent

”

Klik hier voor meer informatie!

Ontwikkelingen / trends
Duurzaam meubilair wordt de trend: gemaakt van
cradle to cradle hergebruikt materiaal naast huur en
dus hergebruik van meubilair extra zuinig voor het
milieu (Momenteel beschikt JMT stoelen gemaakt van
Pet flessen)
Floorplanner die direct inzichtelijk maakt hoe snel en
eenvoudig je een basispresentatie maakt van onze
spullen (zie website JMT)
Alle producten van JMT worden in 360 gepresenteerd
op de website van JMT . Dit geeft je direct een
voorsprong als je klanten snel en eenvoudig van beeld
wilt voorzien

Gouden tips
Tip 1:
weet wat de klant belangrijk vindt, moet een gast lang
blijven of kort ( comfort of minder comfort)
Tip 2:
zorg dat het meubilair aangepast is op de sfeer en beleving
die de klant verwacht
Tip 3:
vraag na of een klant een specifiek duurzaam product wenst
in het kader van cradle to cradle oplossingen
JMT kan in alle 3 de gevallen helpen met advies, product,
kleur, duurzaamheid, aantallen en grote hoeveelheden:
-

-

Don’ts:

Dichtbij alle venues in Europa met 13 vestigingen in
8 Europese landen
Grote voorraden uit heel Europa zijn samen te
brengen waardoor we altijd oplossingen kunnen
bieden
Combinaties met Floorcoverings en Event
Engineering ( vd Veen) zorgt voor minder overleg
en meer eieren in 1 mandje ( vrolijk Pasen
overigens!)

Meubilair en vloerbedekking zijn geen sluitposten maar
bepalend in design van evenement. Je ziet het niet als
het er is, maar als het ontbreekt is het een enorme
domper cq cheap uitstraling
Paar dagen van tevoren pas bestellen in plaats van
minstens 2 weken van tevoren om teleurstellingen wel
of niet beschikbaar tegen te gaan
En uiteraard geen meubilair inzetten dat niet bij JMT (
Europa’s grootste meubelleverancier en specialist in dit
vak) vandaan komt ;-)
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