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PRECIES DAT IS ONS 
SPECIALISME. AL MEER 
DAN 25 JAAR 
Of het nu gaat om 6 CFO’s dinerend in een vuurtoren, 30 

sales-medewerkers twee dagen op de hei of 2000 gasten 

bij een conferentie in Wenen, de impact van elk event staat 

of valt bij een originele aanpak, aandacht voor details, de 

juiste toon en een eersteklas organisatie. En precies daarin 

heeft Blue Projects zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd. 

We verzorgen impactvolle B2B-events in alle vormen.

Inclusief ontwerp en installatie van opvallende beursstands 

en het beheer van de onvermijdelijke merchandise. 

IJkpunten bij alle events die we verzorgen zijn altijd de 

concrete doelstellingen en een naadloze integratie met het 

merk. Daar kunnen we ook een adviserende rol bij spelen, 

met een effectieve strategie en een 

helder messaging

platform. 

DE PERFECTE
PLEK, EEN

VLEKKELOZE
EXECUTIE EN
UITSTEKENDE

COMMUNICATIE
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BLUE PROJECTS. EVENT BUILDERS
MET INTERNATIONALE FOCUS

Ons hoofdkantoor staat in Aalsmeer. Letterlijk 

in de Hollandse klei. Maar Europa en de rest 

van de wereld zijn nooit ver weg. Om de hoek 

ligt Schiphol, Royal FloraHolland (hart van de 

wereldwijde Nederlandse bloemexport) is bijna 

onze buurman en wij helpen al ruim 25 jaar 

(internationale) organisaties bij het verwezen-

lijken van events door heel Europa. 

Dat doen we met eigen eventspecialisten  in 

Duitsland en in Frankrijk. Daarmee houden we 

niet alleen organisatorisch alles onder controle, 

maar zorgen we ook dat we in de belangrijk-

ste landen makkelijk om culturele obstakels 

heenstappen. Dat maakt het werk een stuk 

efficiënter.

En het helpt bij bureaucratische kwesties zoals 

het aanvragen van vergunningen of – heel 

praktisch – het regelen van een parkeerplaats.

Voor onze werkwijze maakt het verder niets uit 

of je event plaatsvindt in de tv-studio’s hier 

in Aalsmeer of – pak ‘m beet – in EXPO XXI in  

Warschau. En ook niet of het om vier of vierdui-

zend deelnemers gaat.

De kern blijft altijd dat we ons werk in nauw 

contact met jou doen, binnen de planning en 

binnen budget en dat we alles zullen doen om 

die voorwaarden te creëren waarbinnen jij je 

doelstellingen kunt 

halen. 
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WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN

We kunnen alles rond je event regelen. Van 

ontwikkeling tot planning tot uitvoering. We 

hebben uitstekende leveranciers, maar zijn ook 

gewend om met derde partijen op te trekken. 

Dus heb je een vaste standbouwer, dan is dat 

geen probleem. En ook goed om te weten: we 

zijn gedisciplineerd als het gaat om het bewa-

ken van je budget en de planning. 

Goodies zijn voor veel organisaties een pijn-

puntje. Waar haal je ze? Waar laat je ze? Moet 

er bijbesteld worden? Zo ja, bij wie ook alweer? 

Gedoe. Tenzij je het door ons laat regelen.

Wij ondersteunen je bij de inkoop, verzorgen 

de opslag, beheren de voorraad en verzenden 

het juiste aantal op het juiste moment naar de 

juiste plaats. Tegen minimale kosten. 

Beursdeelname kost een serieuze hoeveelheid 

tijd en geld. Dus daar wil je wel wat voor 

terugzien. Aandacht, leads, sales, buzz – wat

je doelstelling ook is. De ROI van je beursdeel-

name staat of valt met de impact van je stand.

Wij ontwerpen en plaatsen al 25 jaar impact-

volle en dus effectieve beursstands. Die boven-

dien makkelijk hergebruikt kunnen worden. 

MERCHANDISE
& LOGISTICS

TRADE
SHOWS

EVENT
MANAGEMENT



EVENT
MANAGEMENT

MAAR ÉÉN CRITERIUM: 
MEMORABEL
We zijn gespecialiseerd in unieke en effectieve concepten 

voor B2B-events. De ene keer kleinschalig zoals een

C-level dinner op een uitgelezen locatie, de volgende keer 

een grote conferentie in het buitenland. In ieder geval altijd 

buitengewoon.

Los van de vorm begint het voor ons altijd met het exact 

formuleren van de doelstellingen en de strategie. Die is de 

basis voor alle verdere beslissingen, van het benodigde 

budget en de in te zetten media tot het bepalen van de 

locatie.
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Een aantal opdrachtgevers waarvoor we events verzorgden: 

Bij de concrete uitvoering kunnen we je vervolgens

verschillende diensten aanbieden. Professionele hospitality 

medewerkers onsite, online uitnodiging en registratie van 

de deelnemers, voeden van social media, zorgen voor data-

bases met contactgegevens, et cetera.

Dus schakel ons in voor de complete executie of bijvoorbeeld  

alleen voor het uitnodigings- en registratietraject. Het 

maakt ons niet uit, zolang het resultaat maar aan dat ene 

criterium voldoet: een memorabel event voor jou en je 

klanten.



TRADESHOWS

EEN STAND MOET Z’N 
WERK DOEN
Al onze beursstands zijn het resultaat van een creatieve 

samenwerking tussen event manager, grafisch ontwerper, 

printer, AV/Video-leverancier en installateurs. De stands 

worden op maat gemaakt met twee doelen voor ogen. Ten 

eerste moeten ze hun werk doen. Dus aandacht trekken, de 

boodschap overbrengen en conversatiewaarde hebben. En 

ten tweede moet de bemanning zich er makkelijk in kunnen 

bewegen. Vaak worden er lange dagen in een stand gemaakt, 

dus die moet ‘lekker zitten’. We kijken daarom altijd goed 

naar een handige en praktische indeling. De ervaring leert 

dat die meestal ook de meest gastvrije is.

Overigens ontwerpen we elke stand voor hergebruik:

makkelijk op te slaan, en later eenvoudig aan te passen aan 

een nieuwe situatie. 

Een aantal opdrachtgevers waarvoor we het standdesign 

verzorgden:





MERCHANDISE
& LOGISTICS

GIVE-AWAYS ZONDER 
ZORGEN
Op een vakbeurs of event kun je je onmogelijk vertonen 

zonder goodies. Alleen zijn de opslag en het beheer ervan 

vaak een dossier op zich. De oplossing: laat ons het comple-

te management van je give-aways overnemen. We vinden 

wereldwijd unieke artikelen die je boodschap versterken. 

We coördineren de inkoop. We slaan alles veilig op en we 

beheren de voorraden. Je collega’s en externe partners 

kunnen in een speciale ‘webshop’ bestellen wat ze nodig 

hebben, en wij zorgen ervoor dat alles op de afgesproken 

tijd op de afgesproken plaats is.  

Een aantal opdrachtgevers waarvoor we het beheer en de 

logistiek van de merchandise verzorgen:



RECENTE
PROJECTEN

WAAR WE
TROTS

OP ZIJN
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EVENTMANAGEMENT
RES Software (nu IVANTI) vroeg ons om zes partner

workshops in Duitsland en Zwitserland te faciliteren. We 

selecteerden de locatie, verzorgden de uitnodigingen plus 

de deelnemersregistratie en leverden onsite support.

Voor TMC in Eindhoven, businesspartner van Atlassian 

Software, organiseerden we de ‘State of the Union 2017’. 

Meer dan 30 klanten bijeen op een bijzondere plek om de 

plannen rond Atlassian Software in 2018 aan te horen. Ook 

hier waren we verantwoordelijk voor de locatie, de uitno-

digingen en de deelnemer-registratie en zorgden we voor 

support ter plaatse.



MERCHANDISE
& LOGISTICS
Optiver handelt op vier continenten in financiële derivaten 

zoals opties en futures. Bij de werving van veelbelovende 

studenten op universiteiten wereldwijd zijn goodies onmis-

baar.

Wij bewaren en beheren de goodies voor de tientallen 

Europese events waarop Optiver elk jaar aanwezig is. En we 

zorgen dat alle items in de juiste hoeveelheden en op tijd bij 

Optiver-recruiters in heel Europa geleverd worden.
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TRADESHOWS

Elk jaar helpen we Adobe Systems (maker van onder

andere Photoshop) met hun aanwezigheid op de IBC in 

Amsterdam. 

De stand van 150 m2 is door ons ontworpen en wordt jaar-

lijks door ons met twintig bouwers op z’n plek gezet.

Compleet met state-of-the-art AV en video. Verder coör- 

dineren we de meetingrooms, organiseren we het partner 

event in het Amsterdamse Rosarium en regelen we een

executive dinner op een prestigieuze locatie in de stad.

Ook het ontwerp van de 150 m2 grote stand van Atlassian 

Software op de CeBIT in Hannover is van onze hand. Een 

uniek design rond het Atlassian logo. Naast ontwerp en

begeleiding van de opbouw van de stand zorgden we ook 

voor het stand management, catering en lead management.



ERVARINGEN
UIT DE EERSTE HAND:
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ONZE STEUN
EN TOEVERLAAT

BIJ EVENTS.
ONMISBAAR

MET BLUE
PROJECTS

KOMEN WE HEEL 
EUROPA DOOR 

DE LOGISTIEK 
VAN ONZE

GOODIES IS
GEREGELD

“

““ “

“ “

Ik werk alweer bijna 15 jaar met Blue Projects. 

Ze zijn voor ons echt een onmisbaar verleng-

stuk bij de organisatie van onze internationa-

le events. Ze zijn slim, kritisch en creatief. En 

wat ik ook heel belangrijk vind: 

ze begrijpen de softwaremarkt en ze komen 

als het nodig is ook op heel korte termijn

met uitstekende oplossingen. 

Benjamin de Waal
EMEA Marketing Director Ivanti

Bijna elke week staan we wel ergens in Europa 

op een beurs. En er zijn ook weken dat we 

meerdere beurzen hebben. Dat levert een 

werkdruk op die we alleen met Blue Projects 

aankunnen. Ze hebben echt aan een half 

woord genoeg. Daarom laten we ook alle 

partner events bij voorkeur via hun lopen. 

Dan weten we zeker dat het goedkomt.

Leonie de Jong
Field Marketing Manager EMEA Atlassian

We doen elk jaar tientallen events in Europa. 

Voornamelijk recruitment, dus dat betekent 

heel veel goodies. En die moeten allemaal 

opgeslagen, geteld,  verpakt en verzonden 

worden. Blue Projects regelt dat voor ons, en 

dat scheelt enorm veel tijd. Bovendien weten 

ze vanuit hun expertise precies hoeveel we 

per event nodig hebben. 

Merle Suijkerland
Communicatie Specialist Optiver



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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