
Specialisten in live communicatie
Organiseren zit in ons bloed

Uw bedrijfsevent in festivalsfeer
All you need is LIVE! De impact van live communicatie hangt in grote mate af van beleving 

en verbeelding. Wij zijn er tot in onze tenen van overtuigd dat geen telefoon of beeldscherm 
nadoet wat live kan. Live is puur, 3D, het prikkelt álle zintuigen en speelt met emoties. 

Een festival omgeving leent zich perfect voor zo’n beleving. Een ongedwongen setting 
waar de gasten eigen keuzes maken en doen wat ze leuk vinden. Aan de hand van vooraf 
gedefinieerde doelstellingen, dat dan wel. Een festivalconcept is op vele manieren aan te 

vliegen, we inspireren jullie graag. Kijk je mee?



Kennis
Festival

doelstelling: informeren / meenemen in veranderingen

Wanneer informeren het hoofddoel is, is een festival uitermate 
geschikt. Op een mooi ingerichte locatie, vinden verschillende 
workshops en lezingen plaats die aansluiten bij de doelgroep. 

Deel kennis met branchegenoten op een netwerkevent , laat uw 
bedrijfslocatie aan de buitenwereld zien of creëer een festivalsetting 
om collega’s mee te nemen in een bedrijfsovername of nieuwe koers. 

Stel je voor: een groot podium met de hele dag door diverse sprekers, 
omringd door kleinere podia en zaaltjes voor workshops, cabaret en 
andere sessies. Een horecaplein waar gasten zich verzamelen rond 
barretjes en foodtrucks. In de avond maken de lezingen en workshops 
plaats voor een entertainment-programma. En het bleef nog lang 
gezellig…

Zorg voor een goede balans in kennis en ontspanning voor het 
maximale resultaat.



Summertime
Festival

doelstelling: waardering van relaties en werknemers

Jullie zomerfeest in festivalsferen. Ontspannen en elkaar leren kennen 
in een andere setting. Op een prachtige locatie in de regio creëren we 
een totaalbeleving. 

Zet uw collega’s, en eventueel hun gezinnen, letterlijk in het zonnetje. 
Alle zintuigen komen aan bod in een gevarieerd programma vol 
spel, workshops en amusement. Zorg voor een ongedwongen sfeer 
door de gasten vrij te laten tijdens deze dag. Laat zien dat je meer 
bent dan alleen een werkgever. Naast een aantal vaste momenten, 
zijn de gasten zelf verantwoordelijk voor de invulling van de dag. 
Avontuurlijk? Spring dan op de jetski! Durfal? Beklim het flyboard 
en voel je king of the sea. De creatieveling kan helemaal los gaan 
bij de diverse workshops. Ben je uitgeraasd? Geniet dan van een 
heerlijke crushed-ice-cocktail en livemuziek op een van de podia. In de 
foodstreet worden de beste snacks van over heel de wereld bereid. 

Een event voor het hele gezin? Dan wordt er uiteraard ook een uitgebreid 
entertainmentprogramma voor de jeugd opgezet!



Winter
Festival

doelstelling: werkgelUk / waardering Uitspreken

De perfecte manier om het jaar feestelijk af te sluiten met collega’s en/
of relaties; Een eigen Winter Festival! 

Festivals worden vaak geassocieerd met zomers weer, cocktails 
en muziek. Maar in de winter is een festival niet minder gewenst. 
Waan je op een grote kerstmarkt en wandel langs sfeervol verlichte 
houten huisjes met Heiße Schokolade mit Sahne, Glühwein, broden, 
grillgerechten en andere lekkernijen. Dompel je gasten vervolgens 
onder in aprés ski sferen. In verschillende stubes spelen bandjes en 
dj’s. Een winters spelprogramma zorgt voor voldoende levendigheid 
en op het foodplein worden heerlijke winterse gerechtjes bereid. Niets 
ontbreekt op jullie Winter Festival! 

Gaan jullie voor chique of juist voor foute kersttruien, skipakken en 
kerstmannen?

Pak uit voor het personeel. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, 
zijn gemotiveerd, productief en voelen zich verantwoordelijk.



Thema
Festival

doelstelling: werkgelUk / meer dan een werkgever

Ontsnap aan de dagelijkse realiteit en treed binnen in deze 
totaalbeleving. Op een locatie naar wens creëren wij een wereld waar 
uw gasten nog lang over zullen praten. 

Hang het concept op aan een thema om de beleving optimaal te 
maken. ‘Futureproof’ neemt je mee naar de toekomst. Stap met ons 
in de tijdmachine die ons brengt naar 2100. Straatartiesten in de 
gekste creaties en de meest bizarre voertuigen. High-tech games, 
Robotica en een centrale plek voor uw ‘futureproof’-bedrijf. En wat 
te denken van een het wilde westen? Wild West Games, ribs & steaks 
vanuit een chuckwagon, spectaculaire cowboyshows en verschillende 
muziekstijlen vanuit de saloons. Of een eigen kermis. Volop attracties 
voor jong en oud, stuntshows, zoetigheden, demonstraties en veel 
meer gekkigheid. De mogelijkheden zijn ongekend en alle thema’s zijn 
bespreekbaar. Een team van creatieve geesten gaan graag voor u aan 
de slag!

Zorg voor verassingseffecten om de impact optimaal te maken.


