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Welkom bij MANS Events
Is er iets te vieren, maar hebt u het feestje-met-bbq-en-dj wel gezien? Verras uw medewerkers
en relaties met een experience van MANS Events. Een spetterend jubileum met artiesten als
Kensington en Martin Garrix bijvoorbeeld, of een mini-festival compleet met glamping. Zet uw
bedrijf op de kaart met een fantastische beleving waar u samen met uw gasten met veel plezier
op kunt terugkijken!

Een projectteam specifiek voor uw evenement
We werken met een team van professionele feestvierders die bruisen van de ideeën. Zij weten precies
wat er nodig is om van uw evenement een onvergetelijke ervaring te maken. Doordat we voor iedere
experience een projectteam samenstellen dat helemaal aansluit bij uw bedrijf en uw wensen, bent u
verzekerd van een out-of-the-box evenement dat alle verwachtingen overtreft.

Branding en Marketing
Een evenement is niet alleen een uitstekende manier om de band tussen uw medewerkers te versterken,
maar kan ook zeker onderdeel zijn van uw Marketingstrategie. U kunt uw producten en diensten onder de
aandacht te brengen, klanten aan uw merk binden en uw relaties tot ambassadeurs maken. We vinden
het belangrijk dat uw investering wordt terugverdiend. Daarom houden we rekening met uw ROI en
bekijken we constant hoe en waar we waarde kunnen toevoegen.

Van A tot Z geregeld
Bij zo’n unieke experience komt heel wat kijken, daarom beginnen we ruim van tevoren met de
voorbereidingen. We werken samen met u het concept uit. Onze ervaring is dat er in de aanloop naar
het evenement steeds meer geweldige ideeën ontstaan. “Stel je voor dat we dit doen!” Daar houden we
van. Want zo ontwikkelt het concept zich tot een ultieme experience waarmee we alle aanwezigen zullen
verrassen. Over de uitvoering van al die plannen hoeft u zich geen zorgen te maken: we maken een
gedetailleerd draaiboek en coördineren en faciliteren het volledige evenement. U kunt alles aan ons
overlaten en samen met uw gasten optimaal genieten.

Benieuwd naar onze ideeën en werkwijze?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vinden we het belangrijk u en uw bedrijf te leren
kennen. Daarom nemen we alle tijd voor een persoonlijk en vrijblijvend intakegesprek. Benieuwd wat
MANS Events voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op!
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BRUISEND KERST- OF
NIEUWJAARS EVENEMENT

Online en hybride events
Online en hybride events waar
de energie vanaf spat
Een online video-meeting met haperende beelden en “je staat nog op mute”? Daar wordt niemand
enthousiast van. Gelukkig is er veel meer mogelijk! Wij gaan dan ook voor de ultieme online experience:
spectaculaire online en hybride events die niet onderdoen voor live evenementen. Events vol actie,
waarmee u uw boodschap en merk op een unieke manier
onder de aandacht brengt. En waarbij de deelnemers
van begin tot eind geboeid blijven.

KRACHTIGE
ONLINE EVENTS
Met een energieke host en een gevarieerd programma
worden de deelnemers op verschillende (internationale)
locaties bij het evenement betrokken. Zonder technische
haperingen, want uw persoonlijke regisseur zorgt ervoor
dat alles soepel verloopt. We werken samen met u aan een
ijzersterk concept en bereiden alles tot in de puntjes voor.
Van een originele persoonlijke uitnodiging tot sfeervolle
online ontvangstruimte en decors met uw eigen branding.
Onze vakmensen maken gebruik van de nieuwste digitale
tools en high-end technische apparatuur. Daardoor
zal iedereen aan de buis gekluisterd zitten.
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DYNAMISCHE
HYBRIDE EVENTS
Een hybride evenement verbindt live en online met
elkaar. Een deel van de deelnemers is op locatie aanwezig
en een deel volgt het evenement via een interactieve
live-stream. Het evenement wordt strak geregisseerd
met o.a. een showcaller en een draaiboek dat tot op de
seconde wordt uitgeschreven. Wilt u alle deelnemers

Een verfrissende
online experience:
• Op uw eigen locati
e of extern
• Interactief, inspir
erend
en dynamisch
• Energieke host
• Op maat gemaak

te video’s

en animaties

een prijsuitreiking met confetti-kanon of cameracrews

• Plenaire sessies en
breakout rooms

op verschillende locaties? Het kan allemaal. Zie het als

• De beste technisc
he

uw eigen TV-show op maat. Zo wordt een online event

apparatuur en tools
• Uw eigen brandin
g

tijdens het evenement een verrassing laten bezorgen,

een geweldige beleving!

BEKIJK HET HIER
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Jubileumfeesten
en jubileumreizen
Verleden en toekomst komen samen
in een schitterend jubileumfeest
Een bedrijfsjubileum is een feestje waard! Met een mooi jubileumfeest of -evenement bedankt u uw
medewerkers, relaties en anderen op wie u in de afgelopen jaren hebt kunnen bouwen. Natuurlijk wilt u
aandacht besteden aan de hoogtepunten uit die periode. Maar uw plannen en visie voor de toekomst zijn
minstens zo belangrijk. Tijdens een onvergetelijk jubileum-event
vertelt u het verhaal van uw organisatie en laat u zien dat
uw onderneming helemaal klaar is voor de toekomst.

EEN OP MAAT GEMAAKT
JUBILEUM-EVENT
Voor uw jubileum-event duiken we eerst het verleden in.
Welke weg heeft uw organisatie afgelegd, wat waren
speciale momenten waar u gezamenlijk op wilt
terugkijken? Vervolgens kijken we vooruit: wat zijn
de toekomstplannen, wat wilt u uw bezoekers graag
vertellen en met welk gevoel wilt u dat zij na het
evenement naar huis gaan?
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MAAK HET
ONVERGETELIJK

ÉÉN AANSPREEKPUNT
MEETBAAR RESULTAAT
GEEN UITDAGING
UIT DE WEG
DOORDACHTE
CONCEPTEN
DE KRACHT VAN LIVE

3D-ANIMATIE VAN
UW FEESTLOCATIE
Dan start de fase van brainstormen: bouwen we uw magazijn
om tot spetterende feestlocatie of vindt het evenement
ergens anders plaats? Hoe kunnen we uw branding
doorvoeren in de aankleding en de activiteiten? Wat denkt
u van interactieve demonstraties, workshops en optredens?
We ontwikkelen samen met u een concept dat perfect
aansluit bij de visie, waarden en identiteit van uw
organisatie. U kunt de feestlocatie in een 3D-animatie zelfs
alvast bekijken! We regelen de beste muziek, verrassende
activiteiten en voortreffelijke catering en maken van uw
jubileumfeest een unieke beleving.

JUBILEUMREIS OP MAAT
Een jubileumreis is een fantastische manier om uw jubileum
te vieren. Of u nu met 40 of 400 mensen op reis wilt:
we verzorgen de complete reis en stellen een verrassend
programma samen. We zoeken op de bestemming van uw
keuze naar originele en uitdagende activiteiten die perfect
aansluiten bij uw bedrijf. Kiest u voor een rondvaart met ribs
of een workshop bij een lokale chocolatier, voor klimmen of
een wijnproeverij? En ‘s avond voor een themadiner of een
knalfeest met food court? Wij stellen deze reis op maat voor
u samen en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.
U kunt de organisatie volledig aan ons overlaten en samen
met uw reisgezelschap genieten van dit avontuur.

Een onvergetelijke
jubileumreis:
iteiten
• Verrassende activ
ote groepen
• Voor kleine en gr
maat
• Gevarieerd en op
gemaakt programma
• Geheel verzorgd
uw
• Perfect passend bij
en visie
identiteit, waarden

BEKIJK HET HIER
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Bedrijfsfestival
Lekker genieten tijdens
uw eigen festival
Festivals staan bekend om de ongedwongen sfeer en de complete beleving. Diezelfde speciale
sfeer creëren we tijdens uw eigen bedrijfsfestival: een festival op maat voor uw bedrijf, compleet
met muziek, foodtrucks, creatieve decors en activiteiten. Een geweldige manier
om iets te vieren en uw personeel in het zonnetje te zetten.

HOE ZIET UW
FESTIVAL ERUIT?
Dat is aan u, alles is mogelijk en niets is ons te gek.
Wilt u een zweefmolen in uw bedrijfshal, een feesttent midden in de natuur of een toffe outdoor area
met dansvloer? We toveren iedere locatie om tot
een prachtig festivalterrein. De huisstijl van uw
bedrijf kan hierin volledig worden doorgevoerd.
Samen met u overleggen we over de concrete
invulling van het festival en de inrichting van het
terrein. Vervolgens verzorgen we het programma,
boeken we de beste acts, catering en activiteiten
en nemen we zaken als techniek, op- en afbouw
en communicatie voor onze rekening.
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DUBBEL FEEST MET EEN
EXTRA FESTIVALDAG
We vertelden eerder al dat we het belangrijk vinden om
waar mogelijk waarde toe te voegen. Dat kan bij een festival
zeker, zoals door het toevoegen van een extra festivaldag.
Het complete decor staat immers al. Vaak wordt er een relatief
lage meerprijs berekend om alles een dag langer te laten staan.
Op deze extra dag kunnen we leveranciersdagen, trainingen
voor klanten of een grandioos feest voor relaties organiseren.
Zo trakteert u hen op een bijzondere beleving en haalt u

Genieten van
uw eigen festival:
• Sensationele acts
• Prachtige locaties
• De beste foodtru
cks
• Uw eigen eventre
gisseur
• Volledig verzorg
d
• Overnachten en me
erdaagse
festivals mogelijk

op een eenvoudige manier meer rendement uit uw event.

alTip: Maak de festiv
t
experience complee
one
met een buitengew
overnachting

alsfeer kan
Overnachten in festiv
e camperin mooie tipi’s, vintag
use glamping.
busjes of op een he
n? Laat het
Hebt u andere ideeë
en van een
ons weten, wij houd
graag
uitdaging en denken
met u mee!

BEKIJK HET HIER
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Bedrijfsopening
Een goed begin…
De officiële opening van uw bedrijf of pand is een bijzonder moment in de geschiedenis van uw
onderneming. U kunt het maar één keer doen! Met een spectaculaire opening geeft u uw nieuwe
bedrijf of pand een spetterende start. Er is door u en uw medewerkers hard gewerkt om het bedrijf
of pand op tijd klaar te hebben. En nu het zover is, mogen jullie het resultaat vol trots aan iedereen
presenteren. Dat gevoel van ontlading, saamhorigheid en enthousiasme over de toekomst gaan we
overbrengen op alle bezoekers: personeel, hun familie, stakeholders van de organisatie en relaties.

EEN OPENINGSFEEST
MET IMPACT
Kiest u voor een officieel aftelmoment met alle
aanwezigen? Zijn er livestreams nodig van andere
locaties? En komen alle bezoekers tegelijk?
We adviseren u over de verschillende mogelijkheden
en werken samen met u een mooi concept uit waarin
uw marketing-strategie en doelstellingen worden
meegenomen. We regelen alles wat er bij de
opening komt kijken, zodat uw openingsfeest
het startschot is voor een succesvolle toekomst.

Een volledig verzorgd knalfeest:
• Marketing en communicatie
• Aankleding en activiteiten
• Food & beverages
• Muziek, artiesten en entertainment
• Audio/visuele middelen en sprekers
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Productpresentatie
Uw product in de spotlights
Eindelijk is het dan zover: het is tijd uw nieuwe product aan de wereld te laten zien. Maar hoe zorgt
u ervoor dat uw product de aandacht krijgt die het verdient? Onze creatieve medewerkers hebben
jarenlange ervaring in het organiseren van opvallende productintroducties en -presentaties. Ze weten
precies hoe ze marketingmiddelen en (social) media efficiënt kunnen inzetten en zijn experts in
het creëren van reuring.

Hoe overtreffen we uw
doelstellingen?
Natuurlijk zijn uw verkoopdoelstellingen het
uitgangspunt. Hoe ziet uw doelgroep eruit, wat
wilt u bereiken en wat moet er gebeuren om
uw investering terug te verdienen? En nog een
stapje verder: hoe kunnen we uw doelstellingen
overtreffen? Met uw marketingstrategie als
leidraad bedenken we een tof concept.
Een onalledaagse locatie, een guerilla-campagne
of een gave activiteit: na deze presentatie is
uw product geheid top of mind bij uw klanten
en relaties!

BEKIJK HET HIER
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Relatie-event /
Brand activatie
Een blijk van waardering
voor uw relaties
Wilt u het contact met uw relaties versterken of hen bedanken voor de fijne samenwerking? Laat uw
waardering blijken met een speciaal relatie-event! Ook hierin betrekken we uw marketingstrategie. Wat
dacht u van een avontuurlijke rondleiding door uw fabriek (compleet met proeverijen), een presentatie
met drones of een kunstenaar die ter plekke een blijvend kunstwerk creëert?
We verrassen uw gasten met een een unieke en tot in de puntjes verzorgde experience. Natuurlijk is er
genoeg tijd voor een drankje, hapje en gesprek, want juist dat is zo belangrijk. Kijk samen met uw relaties
terug op een waardevolle dag, waarop u de banden weer hebt kunnen aanhalen en uw bedrijf en product
op een buitengewone manier onder de aandacht hebt gebracht.

OPVALLENDE
BRAND ACTIVATIES
Uw doelgroep verbinden aan uw merk, door de
merkwaarden en bedrijfsvisie op een strategische
manier uit te dragen. Dat is Brand Activatie.
Als echte ‘ideeën-generators’ vinden wij creatieve,
opvallende en effectieve manieren om uw merk of
nieuwe product onder de aandacht te brengen.
Met een doeltreffende strategie zorgen we
ervoor dat de doelgroep uw product snel leert
kennen. De resultaten spreken voor zich!
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Evenement op
uw eigen locatie
Uw eigen locatie, maar dan anders!
Samen met uw werknemers, klanten en relaties ontspannen op een plek waar normaal gesproken
hard gewerkt wordt: uw eigen locatie. Hoe leuk is dat? Natuurlijk krijgt uw pand eerst een creatieve
make-over. De productiehal wordt omgetoverd tot een filmset uit Sjakie en de Chocoladefabriek
of uw magazijn wordt met kleurrijke decors aangekleed. Zo ontstaat een feestelijke ruimte waar
uw gasten van de ene verbazing in de andere vallen en kunnen genieten van bijzondere activiteiten,
de beste live-muziek en heerlijke catering. Alles passend bij het thema van het evenement.
We maken er een experience van waar iedereen met veel plezier aan terugdenkt. Vanaf nu bekijkt
men uw locatie met een heel andere blik!

Tip

Wist u dat evenementen die op uw eigen locatie plaatsvinden onder
de werkkostenregeling vallen? Feesten op externe locaties worden belast!

BEKIJK HET HIER
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Incentives
Grensverleggende incentive reizen
Een incentive reis inspireert en motiveert medewerkers en klanten. Met een dynamisch programma
dagen we hen uit samen te werken, creatief te
denken en grenzen te verleggen. Tijdens een reis
door Marokko bijvoorbeeld, waarbij we slapen in
Berber-tenten, gaan quad-rijden in de woestijn
en een tocht door het Atlasgebergte maken.
Of tijdens een trip naar IJsland, inclusief bezoek
aan de ontspannende thermale baden van
de Blue Lagoon en een kennismaking met
de traditionele IJslandse keuken.
Incentive reizen zijn een perfect middel voor
teambuilding en het verbeteren van de
onderlinge band. Wij organiseren een
groepsreis op maat en zorgen voor een
creatieve en verrassende invulling van
het programma, passend bij de strategie
en de doelstelling van uw bedrijf.
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Personeelsreizen
Een avontuurlijke personeelsreis
Bij de organisatie van een personeelsreis komt meer kijken dan alleen een goede planning. U hebt te
maken met een groep deelnemers met verschillende wensen en interesses en bij een reis naar het
buitenland ook met andere culturen. Hoe zorgt u ervoor dat uw reis voor iedereen een succes wordt?

We halen er alles uit wat erin zit
MANS Events heeft jarenlange ervaring in het organiseren van personeelsuitjes- en reizen. We maken
van uw reis een fantastische trip en halen er qua planning, maar ook wat bestemming betreft,
alles uit wat erin zit. Welke verrassende activiteiten zijn typerend voor de reisbestemming en/of
sluiten perfect aan bij uw visie en bedrijfsfilosofie? Juist die activiteiten maken uw reis onvergetelijk.
Wat dacht u van reizen met een trein die speciaal voor uw groep is afgehuurd, een city-game in de
stad van uw keuze of een groot eindfeest in een dierentuin?

Voorpret
leuk om de spanning van tevoren alvast op te bouwen! Zo zijn we in

U hoeft alleen uw
koffer in te pakken

de maanden voorafgaand aan een reis eens gestart met een op maat

• Volledig verzorgd

gemaakt Wie is de Mol-spel voor alle deelnemers. De zinderende finale

• Een unieke ervari
ng

‘Voorpret is de beste pret’ zeggen ze wel eens. Het is in ieder geval

daarvan vond plaats op de eindbestemming. Zo was iedereen

voor alle deelnemers

enthousiast en betrokken en hadden ze maandenlang plezier van
dat ene weekend weg!

• Originele en uitda
gende
activiteiten

Zorgeloos op reis
U kunt de organisatie van uw personeelsreis volledig aan ons overlaten. We boeken hotels, restaurants, tickets en vervoer en zorgen

• In lijn met uw visie
en
bedrijfsfilosofie
• Ontspannen reize
n

er ook ter plekke voor dat alles vlekkeloos verloopt. Zo kunt u samen
met uw reisgezelschap zorgeloos genieten van een avontuurlijke reis.

BEKIJK HET HIER
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Verhuur, Workshoppen
en food experience
De nieuwste trends op het gebied
van food, uitjes en workshops
Bij een toffe experience horen natuurlijk uitzonderlijk goede catering, verrassende activiteiten en
kleurrijke decors. Daarom werken we voor iedere experience samen met verschillende leveranciers
die in hun vakgebied de beste kwaliteit leveren. Onder de MANS vlag zijn ook een aantal eigen labels
actief. Zo levert MANS Verhuur de complete inrichting en aankleding van evenementen, verzorgt
Phoodies feestelijke hapjes, snacks en maaltijden en biedt Workshoppen.nl een uitgebreid aanbod
aan activiteiten. Indien u voor uw evenement gebruik maakt van onze eigen labels levert dat u
uiteraard een aantrekkelijk prijsvoordeel op.

20

Meer weten over deze dienst?

BEKIJK HET HIER

Uitdagende activiteiten
van Workshoppen.nl

Het online boekingsplatform
voor activiteiten en workshops.
Op Workshoppen.nl vindt u honderden originele activiteiten en workshops, waarvan we er zo’n veertig
in eigen beheer uitvoeren. Daarnaast werken we via Workshoppen.nl graag samen met lokale initiatieven.
Zo kunnen we talloze interessante activiteiten aanbieden. Alle workshops en uitjes worden uitgevoerd
door betrouwbare instructeurs en voldoen aan de eisen van het Workshop Keurmerk.
Uw gasten zullen in de rij staan om de nieuwste
trends op activiteitengebied uit te proberen.
Vliegen met drones, zand- of ijssculpturen
maken of digitaal graffiti spuiten bijvoorbeeld.
Wat wilt u uw gasten laten ervaren?
Informeer naar de mogelijkheden!

BEKIJK HET HIER
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Food Event Experience
Smaak, styling en beleving...
dé culinaire invulling van uw event
Phoodies is gespecialiseerd in evenementencatering. Van kleine groepen tot evenementen met meer dan
10.000 bezoekers: met een breed aanbod van cateringmogelijkheden is Phoodies van alle markten thuis.
Kiest u voor fingerfood of een uitgebreide culinaire experience? De culinaire invulling van uw evenement
wordt qua smaak, styling en beleving helemaal afgestemd op het thema en uw wensen. Vanzelfsprekend
kunt u rekenen op uitstekende, professionele bediening.
Ook kunt u bij Phoodies terecht voor de
lekkerste en gezelligste kookworkshops.
Leuk als team- of vriendenuitje!
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De beste ondersteuning
Gespecialiseerd in het stylen en
inrichten van evenementen
Voor de aankleding van uw evenement werken we samen met ons zusterbedrijf MANS Verhuur. MANS
Verhuur is gespecialiseerd in het stylen en inrichten van evenementen. Het bedrijf verzorgt opvallende,
fantasierijke decors en objecten die alle verwachtingen overtreffen. Daarnaast levert MANS Verhuur alle
benodigdheden voor de inrichting van uw evenement.
Dankzij deze samenwerking kunnen we snel
schakelen en opschalen en veel evenementen
in eigen beheer uitvoeren. Bovendien bent u
verzekerd van de beste apparatuur, mooiste
decors en professionele technische
ondersteuning.

BEKIJK HET HIER
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Bedrijfsfeesten
Sensationeel maatwerk
Hebt u een succesvol jaar achter de rug of een
groot project afgerond? Is het tijd voor een
knalfeest? MANS Events verzorgt een
sensationeel bedrijfsfeest op maat!

Dit feest wil niemand missen
Gaat uw voorkeur uit naar een Caribbean Summer
Party, Back to the 80’s Experience of een ander
thema? Waar u ook voor kiest, we pakken uit met
een concept dat tot in de details wordt doorgevoerd. Van uitnodiging tot aankleding en van
amusement tot catering: het sluit naadloos aan bij
het thema en uw gezelschap. Door professionele
acts, spectaculaire decors en heerlijke muziek
worden uw gasten meegevoerd naar een andere
wereld. En dankzij onze gastvrije hosts zal het hen
aan niets ontbreken. Dit is het ultieme bedrijfsfeest
waar iedereen bij wil zijn!
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Toffe extra’s voor leden van Club MANS
We zijn trots op de duurzame relaties die we onderhouden met onze klanten en dankbaar
voor het vertrouwen dat zij in ons hebben. Om terugkerende klanten te bedanken voor hun
loyaliteit hebben we Club MANS in het leven geroepen.

Een lucratief loyaliteitsprogramma
Leden van Club MANS profiteren van aantrekkelijke extra’s. Zo kunt u deelnemen aan ons
loyaliteitsprogramma. Daarbij spaart u over de omzet die u in één kalenderjaar bij ons en
onze partners boekt 3%. Het gespaarde bedrag kunt u binnen twee jaar besteden aan
nieuwe events en/of catering. Dat is nog eens een leuk vooruitzicht!

Korting op de mooiste evenementen
Als lid van Club MANS bent u ook van harte welkom tijdens de jaarlijkse Club MANS Dag,
waar we u trakteren u op de lekkerste hapjes en drankjes terwijl u de laatste trends op
event-gebied ontdekt. Daarnaast krijgt u korting op de toegang voor diverse evenementen
door heel Nederland en geven we regelmatig tickets weg voor de beste festivals.
Alle voordelen op een rijtje:
• Sparen met het loyaliteitsprogramma
• Korting op toegangskaarten voor evenementen
• Kans op gratis festivaltickets
• Jaarlijkse Club MANS Dag
Meer informatie of direct lid worden? Ga naar mansevents.nl

BEKIJK HET HIER
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Eekboerstraat 28M
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