
CORONAPROOF
CONCEPTEN
Een document vol verantwoorde events



TEAMBUILDING
Juist nu!

Wist je dat...
het succes valt of staat bij draagvlak? Maak slimme keuzes en zorg dat het 
opkomstpercentage hoger is dan ooit te voren. Wij hebben 35 jaar ervaring 
en denken ook graag met jullie mee!

JA, IK WIL EEN GRATIS CONSULT

Juist nu is het belangrijk om het teamgevoel te 
versterken. Onze spelprogramma’s zorgen voor meer 
verbinding. 

Een hecht team presteert beter. In een ongedwongen 
setting met behulp van één of meerdere teambuilding 
activiteiten versterken we de band tussen de 
werknemers. 

Samenwerking, competitie en veel plezier zorgen 
voor hét onverslaanbare team. Ondanks de armlengte 
afstand voelen jullie je hierna hechter dan ooit!

https://www.eventcreators.nl/contact


Om het event te laten slagen, is een goede aanloop essentieel. 
Valt de opkomst bij jullie personeelsevents toch vaak tegen? 
Event Creators heeft 35 jaar ervaring en denkt graag mee.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN >>

Geen standaard programma’s. In samenwerking met jou 
stellen we een passend programma samen, afgestemd op 
jouw organisatie en collega’s. Zo kunnen we, ondanks de 1,5 
meter maatregel, nog steeds de band tussen werknemers 
versterken

Onze evenementenlocatie De Methoeve biedt oneindig veel 
ruimte voor talloze programma’s. Daarnaast zijn er ook veel 
mogelijkheden om jullie bedrijfslocatie in te zetten. We komen 
graag langs voor een locatiecheck. 

Teambuilding in het kort
 Verschillende activiteiten voor een sterker team
 Bij De Methoeve of op jullie bedrijfslocatie
 Coronaproof programma’s
 Vanaf 40 personen
 

https://www.eventcreators.nl/contact


ZINTUIGENDINER
Gegarandeerd verwarring

Waarnemen doen we met alle zintuigen, maar wat als we 
dat eens flink op de kop gooien? Laat ons al je zintuigen 
prikkelen en ervaar hoe je voor de gek gehouden kunt 
worden. Dit is next level dineren!

Ook binnen gestelde kaders en kleinere budgetten zijn er 
veel mogelijkheden om een geweldig zintuigendiner te 
organiseren!  



Zintuigendiner in het kort
 3 uur durend programma
 5 spraakmakende gangen incl drankarrangement
 Bizar entertainment
 Vanaf 40 personen te boeken
 Vanaf 82,50 euro per persoon

Eigen locatie geschikt? Dan komen we toch naar jullie? 
We kijken graag naar de mogelijkheden om met het  
zintuigendiner naar jullie te komen!

IK WIL EEN GRATIS LOCATIE CHECK-UP

Hoe goed werken jouw zintuigen nou echt? Prikkel ze allemaal 
tijdens dit wonderlijke diner. Aan een lange tafel in de 
prachtige natuur doen jullie de ultieme zintuigentest. 

Tijdens het zintuigendiner worden jullie meegenomen in een 
programma vol entertainment en onverwachte momenten. 

Wat doen je hersenen wanneer de zintuigen allemaal wat 
anders ervaren? Een hele bijzondere ervaring en een geschikt 
moment om relaties te versterken. 

We gaan voorbij aan het normaal en nemen je mee op een 
bizarre trip vol gekke smaken, wonderlijke gerechten en ‘what 
the f*ck’ momenten. Schuif aan! 

https://www.eventcreators.nl/locatiecheck-aanvraag


THE GAME
Wat als jij de regie hebt?

Kruip in de huid van de directieleden van jouw organisatie en ervaar hoe 
het is om complexe en uitdagende keuzes te maken. 

Zorg jij er met jouw beslissingen voor dat de organisatie sky high gaat? 
Of worden jouw acties fataal voor de organisatie? Je ontdekt het tijdens 
The Game. 

Wist je dat...
wij binnen één afspraak kunnen bepalen of The 
Game bij jullie bedrijf past?

IK BEN BENIEUWD >>

https://www.eventcreators.nl/contact


Deze business simulator kan zowel fysiek als op afstand 
gespeeld worden. Medewerkers hebben zelf de regie in 
handen of zakelijke relaties gaan op de directiestoel zitten van 
het bedrijf waar ze al lange tijd mee samen werken. 

The Game is een perfecte manier om medewerkers en 
zakelijke relaties een beeld te geven van de (lastige) keuzes 
die er dagelijks gemaakt moeten worden. Interventies vinden 
plaats waarop de spelers een oplossing moeten vinden door 
samen te werken. Elke beslissing heeft gevolgen.

Tijdens deze simulatie maken we reis naar de toekomst. Hoe 
ziet jouw bedrijf eruit over 10 jaar en met welke uitdagingen 
heeft onze wereld dan te maken. Van een oliecrisis tot 
pandemie; welke keuzes maak jij om het bedrijf te doen 
overleven?

The Game in het kort
 Volledig gepersonaliseerde business simulatie
 Onbeperkt aantal personen
 Herhaaldelijk te spelen met personeel en/of relaties
 Op een speelse manier betrokkenheid creëren
 Prijzen op aanvraag

The Game wordt volledig op maat gemaakt. In een 
eerste afspraak bespreken we de kaders en kunnen we 
een goede prijsindicatie geven. 

EEN AFSPRAAK MAKEN >>

https://www.eventcreators.nl/contact


RALLY TIME
Start your engines!

Kruip achter het stuur van jouw favoriete vervoersmiddel en maak een geweldige 
tour door de omgeving. Het roadbook loodst jullie via opdrachten en fantastische 
plekjes naar de finishlocatie.  Hebben jullie de minste kilometers nodig? 

Wist je dat...
we onze eerste rally’s al organiseerden in 1992? Bepakt met behoorlijk wat 
ervaring weten we bij elke rally de verwachtingen te overtreffen!

CONTACT OPNEMEN >>

https://www.eventcreators.nl/contact


Tijdens Rally Time gaan jullie met een vervoersmiddel naar 
keuze op pad. Solexen, tuktuks en scooters, of gaan jullie voor 
Volkswagen Kevers, klassieke sportwagens of de nieuwste 
BMW I8? Alle opties zijn Coronaproof.

Vind aan de hand van een roadbook en een routekaart de weg 
naar de checkpoints door het prachtige Twentse landschap. 
De checkpoints geven de mogelijkheid een bezoek te brengen 
aan bijzondere locaties en bedrijven.

Onderweg voeren jullie spraakmakende opdrachten uit. 
Wat dacht je van blind inparkeren, waarbij de bestuurder 
geblinddoekt een parcours af moet leggen op basis van de 
aanwijzingen van de bijrijders. Vertrouw jij jouw collega’s 
blindelings?

Rally Time in het kort
 Mogelijk met verschillende vervoersmiddelen
 Onbeperkt aantal personen
 Vanaf 40 personen
 Volledig programma vanaf  72,50 per persoon

Een rally die je langs verschillende belangrijke locaties voor je 
bedrijf brengt? Doen we graag! Naast plezier is een rally ook 
heel geschikt om informatie over te brengen.  Nieuwsgierig? 

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN >>

https://www.eventcreators.nl/contact


TOUR DU TWENTE
Het mooiste én lekkerste van de streek

Écht kennis maken met al het moois dat Twente te bieden 
heeft? Met e-scooters, kevers, tuktuks of e-bikes maken jullie 
kennis met Twente zoals je Twente nog nooit hebt gezien. 

IK WIL MEER WETEN >>

Ben jij een echte lekkerbek én hou je van touren? Dan is 
dit het geschikte uitje voor jou en je collega’s! 

Met een vervoersmiddel naar keuze touren jullie door 
de mooiste stukjes van Twente, voeren jullie de leukste 
opdrachten uit en genieten jullie van al het lekkers wat 
Twente te bieden heeft.

Naast heerlijke gerechtjes, leggen de koks uit hoe de 
gerechtjes tot stand zijn gekomen en hoe Twentse 
producten zijn vewerkt in deze gerechten.

De route wordt samengesteld aan de hand van jullie 
wensen en bevat naast locaties voor gerechtjes, ook 
mooie plekken om verantwoord samen te komen en wat 
teamopdrachten en/of presentaties te doen. 

https://www.eventcreators.nl/contact


Tour du Twente in het kort
 4 uur durend programma
 Geniet onderweg van culinaire hoogstandjes
 Ontdek Twente op een bijzondere manier
 Vanaf 40 personen
 Prijzen vanaf 70 euro per persoon

Wist je dat...
een relaxte dag door Twente een enorme boost kan 
geven aan de verbinding binnen je bedrijf? Geef oprechte 
aandacht en investeer in de onderlinge relatie.

IK BEN BENIEUWD >>

https://www.eventcreators.nl/contact


FLEUR FRANSEN
EVENT ADVISOR

LUIT OLDE RIKKERT
EVENT ADVISOR

ANDERE WENSEN?
Daag ons uit! 

l.olderikkert@eventcreators.nl
085-1053318

Willen jullie op een hele andere manier uitpakken? Laat 
ons meedenken, daag ons uit! Wij doen er alles aan om 
jullie verwachtingen te overtreffen!
 
Samen creëren we onvergetelijke momenten!

f.fransen@eventcreators.nl
085-1053309
 



REFERENTIES
EVENT CREATORS ORGANISEERT ONDER ANDERE EVENTS  VOOR...

Mogen we ook voor jullie aan de slag?
Start de voorbereiding in een nieuwe setting. Maak kosteloos gebruik van onze vergaderruimte en verzorgde lunch 
voor jou en het projectteam.

JA, WIJ KOMEN GRAAG VERGADEREN

https://www.eventcreators.nl/contact


EVENT CREATORS
SPECIALIST IN LIVE COMMUNICATIE

Verantwoord samenkomen? We denken graag met je mee!
Neem contact met ons op voor een aanbod op maat, prijzen en meer informatie.

www.eventcreators.nl
085-1053333


