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Events etc. is al twintig jaar een ervaren partner in de organisatie 
van events. Sinds de opkomst van online events is deze manier 
van ontmoeten toegevoegd aan het aanbod van diensten. In dit 
magazine laat ik in vogelvlucht zien waar je aan kunt denken bij 
de realisatie van een online 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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Een online event is een effectief middel om je klanten, relaties 
en medewerkers te betrekken bij je product of dienstverlening.
De organisatie van een event begint altijd met een gesprek, 
daarna volgt gedetailleerd maatwerk.

Vragen in het eerste gesprek gaan over je doelen en hetgeen 
je wil 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 het platform. Pas daarna 
kom je bij ingrediënten als techniek, decor en inrichting. Deze 
ingrediënten staan helemaal in dienst van wat je wil bereiken.

Kernwoorden die passen bij een online 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. 



de 
opties
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Nu het doel is bepaald worden op alle vlakken keuzes 
gemaakt. Het zijn er te veel om hier te beschrijven. Maar het 
begint altijd met het format waarmee je jouw doel gaat 
bereiken. Van een webinar tot een digitale ontbijtsessie, van 
een talkshow tot een interactieve productpresentatie etc.

Ook kijken we naar de locatie. Huur je een professionele 
studio of wordt er een studio ingericht op een locatie naar 
keuze? En kies je voor de laatste optie; welke techniek is 
nodig? Is decor en aankleding gewenst etc.

Je publiek een interessant verhaal vertellen is bij een online 
event niet genoeg. Events etc. maakt jouw programma 
daarom interactief. Enkele succesvolle opties: een prikkelend 
voortraject, een inspirerende host, een goede side-kick, chat 
en polls, video-inbellers, een razende reporter bij deelnemers 
thuis, een leuke quiz, een catering break, entertainment, 
videoboodschappen etc.

In begeleiding op de dag zelf zijn ook keuzemogelijkheden. 
Neemt iemand binnen het bedrijf de touwtjes in handen, maak 
je een projectteam, kies je voor een eventmanager die de hele 
dag de regie neemt etc.

wat nou als 
alles kan?
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Kortom Events etc. ontzorgt. Van doel naar inhoud, van studio 
tot inrichting, van interactie met de deelnemers tot de inzet van 
het juiste entertainment etc.

totaal
concept
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“Hoe geven we onze collega’s via een livestream toch het 
idee dat ze ‘bij ons aan tafel’ zitten? Dankzij de ideeën en 
het enthousiasme van Jessie is dat zeker gelukt. Onze 
externe host stelde in het ronde tafel gesprek de juiste 
kritische vragen, zoals onze collega’s dat ook kunnen. 
En via een side-kick konden vragen van de deelnemers 
rechtstreeks in worden gebracht. Het was bijna een live-
event.”
JIFFY

“Wij hebben ontzettend fijn samengewerkt met Jessie. 
Jessie is een harde werker die altijd gaat voor het hoogst 
haalbare resultaat. Hierbij houdt ze het overzicht maar 
heeft ook oog voor details. Jessie is altijd bereikbaar voor 
de klant, schakelt snel en denkt graag met je mee” 
VOEDINGSCENTRUM

“De reacties en complimenten vanuit de collega’s zeggen 
genoeg: professioneel, goed, fijne afwisseling tussen 
video en rondetafelgesprek om de hoeveelheid informatie 
verteerbaar te houden.” 
ERAC

“Iedere keer weer valt me op hoe bezield, zorgvuldig en 
alert zij haar werk doet. Zelden iemand meegemaakt op 
wie je in deze business zo goed kunt rekenen – en die 
bovendien in de omgang een plezierig mens blijkt.” 
FRÉNK VAN DER LINDEN – journalist/presentator

wat 
anderen 
zeggen
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actie - reactie
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meer 
Events etc.
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Omdat je geen genoegen neemt met ‘zomaar’ een online 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.

Het maken van impact gebeurt niet alleen online. Met ruim 
twintig jaar ervaring maakt Events etc. ook van live en 
hybride evenementen betekenisvolle ontmoetingen.

live 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?




