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BLUE PROJECTS. EVENTBUILDERS
DIE HET LEVEN MAKKELIJKER MAKEN

De impact van elk event staat of valt bij de 

kwaliteit van de executie: de juiste tone-of-

voice, een vlekkeloze logistiek en perfectie tot 

in detail. En dat is precies waarin Blue Projects 

zich al ruim 25 jaar elke dag bewijst.

Ons specialisme is de ondersteuning van

(internationale) organisaties en hun partners 

bij het opzetten en uitvoeren van impactvolle 

events. Van high-stakes productintroducties 

tot recruitment-tournees langs Europese 

universiteiten. En alles er tussenin, vanuit ons 

hoofdkwartier in de Hollandse klei. 

Om de kwaliteit van al onze evenementen te 

kunnen garanderen, werken we met eigen 

eventspecialisten in Duitsland en Frankrijk. Zo 

houden we alles in één hand en voorkomen we 

verrassingen. Dat werkt wel zo soepel.

En over soepel gesproken: organisaties die veel 

goodies en give-aways uitdelen maken we het 

leven een stuk makkelijker met Merchandise & 

Logistics. In het kort: wij beheren de voorraad 

en zorgen dat alle goodies altijd op tijd ter 

plaatse zijn. En jij (of je partnerorganisatie) 

hoeft alleen nog maar online aan te vinken wat 

er nodig is.
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GOODIES EN
GIVE-WAYS.

GEEN
OMKIJKEN MEER

NAAR

Het concept van Merchandise & Logistics is even simpel als 

effectief. Het komt erop neer dat wij al je goodies/give- 

aways/merchandise veilig voor je opslaan en beheren. 

We zorgen dat de voorraden op tijd aangevuld worden en 

dat de kwaliteit van de items in orde is. Via een dedicated 

online portal geef jij (of je partnerorganisatie) aan welke 

goodies je wanneer nodig hebt, en wij zorgen dat alles op 

tijd op het juiste adres is. In de praktijk betekent het dat je 

in de drukte voor een event of trade-show niet ook nog aan 

de logistiek van de goodies hoeft te denken.

Erna trouwens ook niet, want wij zorgen dat overgebleven 

give-aways ook weer retour komen. En desgewenst hele-

maal niet, want wij kunnen zelfs goodies voor je bedenken 

en inkopen.

Merle Suijkerland, Communicatiespecialist Optiver:

“De goodies hebben we losgelaten”

We doen elk jaar tientallen events in Europa. Vooral 

voor recruitment, dus altijd heel veel give-aways. En 

die moeten allemaal opgeslagen, geteld en verzonden 

worden. Blue Projects regelt dat en dat scheelt ons 

enorm veel tijd. Bovendien weten ze vanuit hun

expertise precies hoeveel we per event nodig hebben. 

Echt perfect!



7. We
controleren

de voorraden
en werken de

portal bij

1. Wij beheren
je give-aways en

houden de online
portal actueel

2. Jij of je
partnerorganisatie
bestelt in de portal

wat je nodig
hebt

3. Wij verzenden
alles naar

het gewenste
adres

4. Je event
vindt plaats

5. Wij halen na
afloop de

retouren op

6. We
checken de

retour gekomen
items en

slaan ze op
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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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