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EVENT IN A BOX



BLUE PROJECTS. EVENTBUILDERS
MET SLIMME OPLOSSINGEN

Of het nu een gaat om een informeel C-level 

diner of om een productpresentatie in Toulouse, 

de impact staat of valt altijd bij een originele 

aanpak, aandacht voor details, de juiste toon 

en een eersteklas executie. En precies daarin 

heeft Blue Projects zich de afgelopen 25 jaar 

bewezen.

Ons specialisme is het helpen van (interna-

tionale) organisaties en hun partners bij het 

opzetten van impactvolle B2B-events. 

Groot en klein en overal in Europa, vanuit ons 

hoofdkwartier in de Hollandse klei. 

Om een vlekkeloze uitvoering van onze eve- 

nementen te garanderen, werken we met 

eigen eventspecialisten in Duitsland en Frank-

rijk. Zo kunnen we heel goed anticiperen op 

eventuele culturele obstakels en houden we 

organisatorisch alles in één hand. Dat werkt 

wel zo efficiënt.

En over efficiënt gesproken - speciaal voor 

organisaties die met enige regelmaat een event 

moeten optuigen hebben we Event-in-a-box 

ontwikkeld.

Een slimme, gestandaardiseerde oplossing 

waarmee we snel, gestroomlijnd en zeer kosten- 

effectief de meest uiteenlopende B2B-events 

kunnen realiseren.
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EVENT-IN-A-BOX
IS MODULAIR:

JE NEEMT
WAT JE

NODIG HEBT
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Een workshop is geen conferentie en een ontbijtsessie is 

geen vendor-training. Elk event vraagt dus om zijn eigen 

middelen. Daarom kun je met Event-in-a-box precies die 

onderdelen kiezen die je nodig hebt. 

Wij kunnen bijvoorbeeld het hele registratieproces voor 

je managen. We kunnen e-mails verzorgen met visuals die 

geschikt zijn voor plaatsing op social media. Waarbij de look 

& feel natuurlijk in lijn is met je corporate identity of die van 

je partner-organisatie. We produceren badges en roll-up 

banners. We regelen de logistiek van giveaways en goodie-

bags. We vinden en contracteren een geweldige locatie. We 

leveren support ter plaatse, en ga zo maar door.

Na het event kunnen we de follow-up regelen, met een 

‘leuk-dat-u-er-was’ of ‘we-hebben-u-gemist’ e-mail. En ten 

slotte kunnen we bijvoorbeeld een foto-gallery online zetten, 

een enquête versturen en de downloadable presentaties 

klaarzetten. Maar je kunt er dus voor kiezen om dingen zelf 

te doen, en dan betaal je daar niet voor. Event-in-a-box kan 

onder andere worden ingezet voor ontbijtsessies

workshops, conferenties, C-level 

dinners, ronde tafel-bijeenkomsten  

en vendor-trainingen.

Prijsindicaties vind je verderop.



WHAT’S IN THE BOX:

E-mails en banners
Visuals, banners en alle (reminder) 

e-mails, van de eerste uitnodiging 

tot ‘dank-voor-uw-komst’ of

‘jammer-dat-u-er-niet-bij-was’.

Registratie-tools 
De registratiepagina, een app, 

de pop-up na registratie en een 

bevestigingsmail, op basis van 

jouw input.

Social media
Kant-en-klare posts in lijn 

met je corporate identity voor 

LinkedIn, Facebook, Instagram, 

Twitter etc.

Verzending
Opschonen van de contactdata, 

naar wens coderen van de adres-

sen, verzending van de e-mails.

Logistiek
Een perfecte locatie, catering, 

internet, apparatuur, give-aways 

op tijd ter plaatse en een

eventmanager on site.

Event-website
Een speciale event-site met alle

relevante informatie, van het

programma tot de deelnemerlijst. Met 

wekelijkse rapportages van bezoek, 

klikgedrag, bounces en aanmeldingen. 



PRIJSINDICATIES
COMMUNICATIE

Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieconcept. Inclusief alle e-mails, pop-upberichten,

bevestigingsmail na registratie, visuals, banners en posts op social media.

EVENT-WEBSITE

Ontwikkelen en publiceren van een registratie-website en de bijbehorende mobiele app, met alle informa-

tie over het event en de locatie, agenda, overzicht van de sprekers en inschrijfmogelijkheid. Na het event 

kunnen deelnemers hier een evaluatieformulier invullen, foto’s bekijken en/of presentaties downloaden.

LOCATIE ZOEKEN EN CONTRACTEREN

Onze eventmanager stelt een aantal locaties voor en regelt het contract, catering en AV-apparatuur. Indien 

relevant verzorgen we ook de logistiek van giveaways en goodies en de productie van eventuele roll-up 

banners (niet bij deze prijs inbegrepen). 

SUPPORT TIJDENS HET EVENT

De eventmanager is ter plaatse en werkt uit jouw naam met de locatie samen: regelen van de zaal-

opstelling, testen van apparatuur en toezichthouden op de cateringafspraken. Daarnaast natuurlijk het 

verwelkomen van deelnemers en het uitdelen van badges. Na afloop opruimen en inpakken en eventueel 

een koerier regelen voor verzending van de materialen. 

€ 1.750,00

€ 500,00

€ 750,00

€ 650,00 - Halve dag (6 uur)

€ 950,00 - Hele dag (10 uur)



We zijn met tien vaste medewerkers. En we worden zelf 

nog weleens verrast door wat we met onze compacte 

crew voor elkaar krijgen. Maar juist het feit dat we een 

klein stabiel team zijn maakt dat we heel efficiënt

samenwerken. 

We krijgen energie als we ons organisatietalent en onze 

creativiteit kunnen inzetten om een perfect event neer 

te zetten. Als alles klopt en alles loopt als gepland. 

(Hoewel een beetje improvisatie op z’n tijd natuurlijk wel 

lekker alert houdt.)

We vertellen je graag meer over ons werk, over de

mogelijkheden en, als je wilt, over onszelf.

Neem contact op met Ruud Geensen, +31 6 31 04 53 63,

ruud.geensen@blueprojects.eu.

BLUE PROJECTS B.V.

Legmeerdijk 237 / gebouw 9, 

1432 KB  Aalsmeer, 

NEDERLAND

Telefoon: +31 297 38 25 00

BLUE PROJECTS GmbH

Robert-Heger-Straße. 24, 

81927 München, DUITSLAND

Telefoon: +49 89 121 38 995

www.blueprojects.eu

ACHTER DE SCHERMEN
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