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Events etc. is al twintig jaar een ervaren partner in de organisatie 
van live events. In dit magazine laat ik in vogelvlucht zien waar je 
aan kunt denken bij de realisatie van een live event. 

Goed om te weten; de organisatie kan deels of geheel uit  
handen worden genomen. Events etc. zorgt hoe dan ook met  
een gedegen werkwijze en ontelbare mogelijkheden voor een 
onvergetelijk event.

in het kort üeventmanager van live, online en hybride               
events

üsparringpartner, conceptbedenker en   
organisator

übegeleiding in vorming (inhoudelijk) 
programma en praktische uitvoering 
daarvan

wie wat hoe



de
werkwijze
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Of het gaat om de lancering van een nieuw product, een 
netwerkevent, een feestelijke bijeenkomst of een live brand 
experience; elk event begint op eenzelfde manier: met 
inventarisatie en een goed gesprek. Bij voorkeur live en onder 
het genot van een kop koffie, maar net als bij events geldt ook 
hier dat een online variant van elkaar ontmoeten een prima 
alternatief is. 

Vragen in het eerste gesprek gaan over je doelen en hetgeen 
je wilt overbrengen. Wat wil je bereiken met dit event? 
Wat is je kernboodschap? Wanneer is het event geslaagd?
We beginnen dus met het eindresultaat. Events etc. sluit aan 
bij de overkoepelende strategie en adviseert daaromheen.

van begin 
tot eind
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Nadat doel-doelgroep-boodschap zijn bepaald, worden de 
best passende mogelijkheden toegelicht. Van het inhoudelijke 
programma tot de vorm van presentatie, en van het 
uitnodigingstraject tot de keuze voor de event locatie. Pas 
daarna kom je bij ingrediënten als catering, techniek, decor en 
inrichting. Deze ingrediënten staan helemaal in dienst van wat 
je wilt bereiken.

Kernwoorden die passen bij een live event én bij de werkwijze 
van Events etc.: flexibel, verrassend, overzicht, kennis en 
focus. Events etc. is op het juiste moment op de juiste plek. 
Voor, tijdens en na het event. 
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Nu het doel is bepaald worden op alle vlakken keuzes 
gemaakt. En die keuzes leiden tot een event dat mensen nooit 
meer vergeten. Dát is waar Events etc. al meer dan 20 jaar 
sterk in is. En dat ervaar je direct: vanaf het eerste moment 
wordt de aandacht van het hele publiek getrokken. En tot het 
einde vastgehouden. Mensen raken nieuwsgierig, merken dat 
er iets opmerkelijks gebeurt en komen écht in beweging. Live 
communicatie is hierbij onmisbaar. Het prikkelt de zintuigen, 
wekt nieuwsgierigheid, verrast, beïnvloedt en verleidt tot actie.

Events etc. gaat voor het beste concept, programma, locatie, 
catering, inrichting, styling, het entertainment, de logistiek, de 
communicatie eromheen… Alles, maar dan ook álles rondom 
jouw event wekt het juiste gevoel op. Het gevoel van ‘Wow!’, 
dit is écht iets bijzonders.
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Kortom, Events etc. ontzorgt. Van doel naar inhoud, van locatie 
tot inrichting, van interactie met de deelnemers tot de inzet van 
het juiste entertainment etc.

totaal
concept
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“Juist het inhoudelijk goed mee kunnen denken gecombineerd 

met het snel kunnen schakelen maakt dat je met haar aanpak 
snel tot een gewenst resultaat komt.”

ESSENT

“Jessie staat voor zekerheid, scherpte, initiatief en grenzen 
kennen; niet onbelangrijk bij projecten en grote producties. 

Iemand voor wie afspraak afspraak is en comfortabel het 
overzicht van complexe projecten weet te bewaken. Kortom; 
Jessie = rock-solid.”

IDTV

“Jessie combineert een praktische inslag met een hoge 
professionele standaard. Ze zoekt uit, adviseert, is 

oplossingsgericht, heeft een enorme drive voor de puntjes op 
de i en is heel adequaat in de communicatie. Ons relatie-

event was top voor elkaar. Alle aanwezigen roemden het 
inspirerende en verbindende karakter en dat was precies wat 

we wilden.”
CITRUS ANDRIESSEN

“Events etc. geeft op een goede manier invulling aan de 
wensen die ik als opdrachtgever heb voor een evenement. 
Haar manier van werken laat zien dat zij de vraag van de klant 
en het doel van het evenement begrijpt.”

CINOP ADVIES

wat 
anderen 
zeggen
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actie - reactie



meer 
Events etc.
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Omdat je geen genoegen neemt met ‘zomaar’ een live event, 
experience of campagne zoek je een expert of diens advies. 
Je wilt een uitzonderlijke belevenis creëren. Een ervaring die 
echt raakt, verrast en inspireert. Want dat zijn de momenten die 
onthouden worden. Deze momenten weet Events etc. als geen 
ander te creëren.

Digitale impact
Het maken van impact gebeurt niet alleen gedurende live 
events. Events etc. zorgt ook voor betekenisvolle en 
sprankelende online en hybride evenementen.

online en 
hybride
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jessie@eventsetc.nl

06 17900584

Achter de Tolbrug 151
‘s-Hertogenbosch

www.eventsetc.nl

Waar staat 
‘etc.’ voor?

Voor alle aanvullende activiteiten die 

bijdragen aan jouw doelen, ambities en 
dromen. Events zijn onderdeel van een 

groter geheel, jouw overkoepelende 
strategie. Daarom doet Events etc. véél 

meer dan alleen het bedenken en 
organiseren van evenementen. 

Heb je vragen?
Of een leuke uitdaging?




