
ONLINE KERST
CONCEPTEN
Verantwoord samenkomen & terugblikken



VOORDELEN
Waarom online? 

Zolang anderhalf meter afstand de standaard is, is 
fysiek samenkomen in grote groepen een lastig verhaal. 
Gelukkig maakt de techniek het anno 2020 mogelijk 
om mensen te betrekken in je show, ook al zitten ze 
honderden kilometers bij je vandaan. 

1. BEDANKEN
In de ene branche zijn flinke klappen gevallen, terwijl 
andere branches nog nooit zo druk zijn geweest. 
Ongeacht de situatie, is het belangrijk om het jaar met 
je medewerkers af te sluiten. Blik terug op 2020, kijk 
vooruit en bedank je medewerkers voor hun inzet. 

2. SCHAALBAAR
Een event met een hybride aanpak is perfect flexibel 
aan te passen als de Coronamaatregelen veranderen. 
Niet meer samenkomen? Dan volledig online! Worden 
de maatregelen versoepeld? Dan kan het fysieke event 
worden opgeschaald. De risico’s zijn minimaal. 

3. MEER BETROKKENHEID
Een online event vraagt minder van je doelgroep. De 
jaarlijkse kerstborrel anders vormgeven geeft nieuwe 
inzichten. Geen fysiek contact, geen reistijd en geen 
limiet in het aantal aanwezigen. 



4. INTERACTIE BEVORDEREN
Vragen stellen in een ruimte vol met collega’s of relaties is voor 
veel mensen spannend. Een vraag inzenden vanaf je laptop 
aan de keukentafel is laagdrempeliger. Door polls en quests 
toe te voegen vraag je niet alleen een actieve deelname, maar 
vergaar je ook bruikbare data.  

5. DOELGROEP VERBINDEN
Doelgroepen die ver uit elkaar wonen? Geen probleem. 
Mensen van verschillende (internationale) vestigingen kunnen 
gelijktijdig genieten van een online show met bijbehorende 
catering, die wij zowel op het fysieke evenement als bij kijkers 
thuis kunnen verzorgen. 

Verschil online en hybride?
ONLINE AANPAK
Het event wordt met een livestream gedeeld met de doelgroep, 
die vanuit huis meekijkt met het event. Het feit dat het live is, 
maakt dat interactie met de kijkers mogelijk is.  Een aanpak die 
mensen, ondanks Corona, verbindt en samenbrengt. 

HYBRIDE AANPAK
Een gedeelte van de doelgroep is fysiek aanwezig en een gedeelte 
bekijkt de liveshow vanachter de laptop of telefoon. En afhankelijk 
van de coronamaatregelen vanuit het RIVM kunnen we de 
verhouding fysieke vs online deelnemers flexibel aanpassen.



ONZE AANPAK
Meer dan een livestream

Een livestream opzetten is niet zo spannend. Een productie 
die doelgroepen verbindt live streamen vraagt om meer 
aanpak. We werken een gedetailleerd programma uit en 
scripten de volledige live show. Omdat we het niet opnieuw 
kunnen doen, laten we niets aan het toeval over. 

Door op- of af te schalen met aantal decors, camera’s en 
programma-onderdelen, zijn we in staat om online events te 
organiseren voor verschillende budgetten. 



Wat wij verzorgen?
 Doelstellingen bepalen
 Marketing & communicatie
 Presentatie en regie
 Invulling content
 Projectmanagement 

Eigen locatie geschikt? 
Dan komen we toch naar jullie? We kijken graag naar 
de mogelijkheden om vanaf jullie locatie uit te zenden.

IK WIL EEN GRATIS LOCATIE CHECK-UP

Waar veel mensen tijdens de Corona periode ervaring hebben 
met online pubquizzen en bingo’s, gaan wij het anders doen. 
Een online ervaring waar al je zintuigen aan bod komen.

INTERACTIE IS ESSENTIEEL
Niemand zit te wachten om een uur lang te moeten luisteren 
naar een langdradig verhaal. Het is een uitdaging om de 
doelgroep gedurende de het hele programma geboeid 
te houden. Interactieve onderdelen zijn in onze aapak 
belangrijke elementen. Om echt impact te maken is een 
actieve houding van de doelgroep nodig. Jullie kennis van de 
doelgroep en onze kennis van online shows vormen de sterke 
basis voor een geslaagd evenement. 

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


KERSTSTUDIO LIVE
Een TV-format in een interactief jasje

Écht wat teweeg brengen met je interactieve liveshow? Zorg 
dat je weet wat er speelt onder medewerkers zodat je het
programma perfect kunt afstemmen. Hoe? Nulmeting!

IK WIL MEER WETEN >>

We kennen formats als ‘Koffietijd’ en ‘Live & Cooking’ en 
‘Carlo & Irene; Live4You’. Wat als we een soorgelijke show 
een interactief tintje geven en personaliseren voor jullie 
bedrijf? De kijkers hebben vanuit huis een actieve rol in 
de show en hebben invloed op het verloop van de show. 

In een liveshow van anderhalf uur wisselen 
entertainment, serieuze gesprekken, ludieke interviews 
en verrassingselementen elkaar in hoog tempo af. Naast 
een toespraak van directie naar haar medewerkers, is de 
funfactor ook zeker van belang. Samen geven we een 
passende invulling aan het script. 

Voor een dynamische liveshow is een goede presentator 
van essentieel belang. Aan de hand van jullie wensen en 
de doelgroep selecteren we een passende gastheer of 
gastvrouw. Hebben jullie een presentatie-talent in huis? 
Dan is dat de ideale sidekick. 

https://www.eventcreators.nl/contact


PROOSTEN OP AFSTAND
Een winterse cocktail, die je medewerkers zelf nog even af 
moeten maken. Voor het event ontvangt iedere medewerker 
een box met daarin de afgemeten ingrediënten voor de 
cocktail. We starten de liveshow met het mengen van 
de ingrediënten. Twintig minuten later, na het gesprek 
met directie over de toekomstvisie, zijn de smaken goed 
ingetrokken en kan er gezamenlijk geproost worden. Cheers!

INTERACTIE BEVORDEREN MET DE MYSTERYBOX
Naast de cocktail, bevat de box ook andere items die nodig 
zijn tijdens de liveshow. We betrekken de medewerkers en 
brengen mensen, ondanks de afstand, toch samen. 

Vanaf 100 personen voor €89,50.
Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden - l.olderikkert@eventcreators.nl

mailto:l.olderikkert%40eventcreators.nl?subject=Aanvraag%20informatie%20online%20events


Een tafelsetting waar gasten door een presentator en 
gastheer/gastdame worden geïnterviewd. Discussies 
worden gevoed met input vanuit de kijker, die zich via 
een platform kan mengen in de tafeldiscussie. 

Actualiteiten worden afgewisseld met live muziek, 
een korte reportage of luchtige filmpjes. In de 
programmering houden we rekening met de wensen 
vanuit jullie bedrijf en de doelgroepen. 

RAZENDE REPORTERS
Twee interviewers, bij voorkeur medewerkers, gaan op 
pad om spraakmakende actualiteiten te bespreken. 
Gebeurtenissen binnen het bedrijf, bijzondere 
thuiswerkplekken of gekke hobby’s? De Razende 
Reporters gaan langs voor het verhaal!

BEDANKEN & TERUGBLIKKEN
Een belangrijk onderdeel van de liveshow is het 
bedanken van de medewerkers. De bizarre periode 
rondom Corona heeft alle branches geraakt. De ene 
branche is in het hart getroffen, de ander floreert als 
nooit te voren. Een goede terugblik en afsluiting van het 
jaar is hoe dan ook gewenst. Spreek waardering uit en 
bind mensen, zelfs in deze tijden, sterker aan je merk. 

YOUR OWN DWDD
Een flitsende liveshow



EEN VERRASSING AAN DE DEUR
Tijdens het voortraject vragen we de doelgroep welke 
collega wel een extra kerstattentie verdient. We creëren op 
deze manier voorafgaand aan het event veel reuring. We 
verzamelen deze data en staan tijdens de liveshow plots bij 
een collega voor de deur met een cameraploeg. Surprise!

KERSTPAKKET
Onderdeel van de liveshow is de uitgifte van het kerstpakket. 
Langsbrengen bij je medewerkers behoort tot de 
mogelijkheden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om tijdens 
de liveshow aan te kondigen wanneer de christmas drive-thru 
geopend is. Een extra contactmoment met medewerkers.

HELEMAAL PERSONALISEREN
Omdat het waarschijnlijk nog een tijd onduidelijk gaat zijn 
wanneer er weer grote groepen fysiek samen mogen komen, is 
een online event een perfecte invulling van de kerstbijeenkomst. 
Dit kan ongeacht de ontwikkelingen omtrent Corona gewoon 
doorgaan. Goed verzorgd en helemaal te personaliseren.

VIRTUELE KERSTBORREL
Uiteraard mag een borrel niet ontbreken. Wij hebben goede 
banden met een brouwerij in Twente waarmee we, samen 
met jullie medewerkers, een gepersonaliseerd biertje kunnen 
brouwen. Voorafgaand aan de liveshow zorgen we dat deze thuis 
is bezorgd zodat we tijdens de show kunnen proosten. Vanaf 100 personen voor €89,50.

Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden - l.olderikkert@eventcreators.nl

mailto:l.olderikkert%40eventcreators.nl?subject=Aanvraag%20informatie%20online%20events


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!

LIVE


