Event Map

Even voorstellen: Events4Business
Events4Business is een evenementenmakelaar en bemiddelt in uw voordeel.
Uw bedrijf organiseert ongetwijfeld meerdere keren per jaar iets leuks: een personeelsuitje,
een teambuildingsdag, een relatiedag, kerstborrel, nieuwjaarsreceptie, of noem maar op.
Als organisator van zo’n evenement surft u vaak uren op het internet, op zoek naar
iets anders, iets nieuws, ludieks, iets origineels. De keuze is zo groot, dat u misschien al snel
de bomen door het bos niet meer ziet. Zelfs voor het kleinste evenement heeft u al snel
meerdere partijen nodig.
Geen punt, want vanaf nu organiseert Events4Business uw evenement van A – Z!
Hoe werkt dit dan?
U geeft ons in grote lijnen aan wat u in gedachten heeft bij het
evenement, of laat u volledig inspireren;
Vervolgens werken wij uw ideeën uit en presenteren u dan een voorstel
dat past binnen uw budget;
Naast creatieve hulp, nemen wij ook zoveel mogelijk praktisch werk
uit handen: wij houden contact met alle verschillende partijen.
Alles gaat uiteraard in nauw overleg met u.
Wat zijn uw voordelen?
Gemak
Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, doen wij al het uitzoekwerk voor u en zorgen
we dat u een passend én uniek voorstel krijgt van mogelijkheden voor een geslaagd
evenement. Gemak dienst de mens!
Snelheid
Evenementen organiseren is ons vak: wij kennen de wegen, hebben de ingangen en
kunnen daardoor snel schakelen.
Collectief inkoopvoordeel
Veel bedrijven organiseren een of enkelen malen per jaar een evenement en
kunnen hierdoor niet profiteren van een inkoopvoordeel. Immers u boekt natuurlijk niet
10 keer het zelfde evenement of dezelfde locatie. Door het bundelen van al deze
voordelen, kunnen wij deze met u en al onze relaties delen.
Samenwerking Meetingselect
Met ingang van 1 juni 2017 hebben Events4Business en Meetingselect de handen
ineen geslagen om u nog meer gemak, snelheid en inkoopvoordeel te bieden, om u vooral
te ontzorgen. U krijgt achteraf 1 factuur vanuit Meetingselect.
Events4Business: Meer feest voor uw budget!
Surf voor meer informatie naar: Events4Business.nl

Voorwoord
Voor u ligt de eventmap van Events4Business. Deze map is opgesteld in samenwerking
met Meetingselect om u niet alleen te laten profiteren van de gemakken om in een tool
al uw meetings, congressen, trainingen en locaties te boeken, maar vanaf nu dus ook
uw bedrijfsevenementen.
Deze map geeft u slechts een selectie van alle mogelijkheden. Alles is uiteraard bespreekbaar!
Met deze eventmap willen wij u op voorhand een duidelijk inzicht geven in een aantal
mogelijkheden en u alvast een indicatie geven van de kosten die samenhangen met
uw keuze, daar waar mogelijk.
U kunt uiteraard zelf kenbaar maken wat uw wensen zijn en Events4Business zal deze
wensen volledig in een op maat offerte voor u uitwerken.
Door de samenwerking met Meetingselect, zijn we in staat om snel de juiste locatie voor u
te vinden en leveren wij op de betreffende locatie aansluitend het evenement.

Contactgegevens:
Telefoonnummer : 070 – 388 14 41
Emailadres : info@Events4Business.nl
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Overzicht evenementen, workshops en activiteiten
Elke organisatie heeft zijn eigen wensen en wij weten als geen ander hoe essentieel maatwerk is.
Feit is dat Events4Business in de Benelux in de afgelopen 10 jaar bijzonder veel
evenementen, workshops en activiteiten heeft mogen organiseren dan wel ondersteunen en wij
delen onze expertise dan ook graag met u. U geeft aan wat uw wensen zijn en wij geven alleen
invulling daar u dat wenst.
U organiseert bijvoorbeeld een meeting of training en heeft zelf een locatie of via Meetingselect
gevonden, maar als meetingbreak wilt u nog een workshop of activiteit toevoegen?
Geen punt, wij zullen samen met u sparren en inspiratie geven om uw event zo succesvol
mogelijk vorm te geven.
Een complete relatiedag organiseren en uw gasten op ludieke wijze entertainen?
Elk jaar weer komen er nieuwe activiteiten en workshops bij en wij houden dit uiteraard voor u
in de gaten om u voor elk event weer voldoende inspiratie te geven.

Workshop TV-maken (in RTL/SBS TV-studio)
Tijdens deze workshop krijgt u niet alleen een kijkje achter de schermen van TV-maken in een
TV-studio waar diverse producties worden opgenomen voor zowel RTL Nederland als
SBS Broadcasting. Maar wij geven u ook zelf de mogelijkheid om een TV-opname te maken.
U mag zelf een thema aanleveren, maar uiteraard kunnen wij er ook een voor u aanleveren.
U en uw collega’s ervaren dan hoe het is om met een camera voor uw “neus” te moeten spreken
en dan toch zo natuurlijk mogelijk over te komen. Misschien bent u wel een natuurtalent? Of schikt
u plotseling van de kwaliteiten van uw kantinemedewerker of receptioniste. Ook kunnen we
een interview laten afnemen door een echte RTL- of SBS-presentatrice om het helemaal af te maken.
De opgenomen items zullen een redactionele invulling kennen.
Nadat de opnames zijn geweest in een bepaalde setting in de studio, gaan de editors aan de
slag en monteren het materiaal tot een TV-uitzending.
Programma
10:30 – 11:00 uur

Ontvangst met een kop koffie/Latte Macchiato/Cappuccino of
een verse (munt) thee met een verse vlaai

11:00 – 13:00 uur

Workshop TV-maken

13:00 – 15:00 uur

Culinaire lunch (indien gewenst onder begeleiding van
een internationale of nationale kok die samen met u, of voor u
de lunchgerechten gaat voorbereiden)

Er zijn ook kortere programma’s mogelijk op elke door u gewenste locatie!
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Humorworkshop
Deze humorworkshop wordt gegeven door een van de meest humoristische en welbefaamde
sneltekenaars van Nederland. Jarenlang verdiende hij zijn brood op het plein van Montmatre
naast de Sacré Coeur met het maken van karikatuur tekeningen.
Inmiddels heeft hij van zijn passie een professioneel beroep gemaakt en brengt hij
zijn kennis met humor over. Zeer de moeite waard omdat deze karikatuurtekenaar tevens
goochelaar is. Echt een aanrader!
Bent u ook benieuwd hoe anderen u zien?
‘HUMORWORKS’ is een knotsgekke workshop waarbij u naar huis gaat met een paar geweldige
karikaturen van je relaties of collega`s.
Deze workshop brengt u meer dan alleen een leuke dag: de originele insteek en nieuwe
ontdekkingen verhogen de collegialiteit en werkprestatie in uw team.
Met leuke oefeningen en eenvoudige tekenopdrachten, wordt stap voor stap uitgelegd
hoe je een karikatuur kunt opbouwen; van wipneuzen en flaporen tot kale koppen en
krullenbollen, alles komt aan bod voor een fantastisch eindresultaat; lachen dus en dikke pret.
Een unieke kans om anders naar elkaar te leren kijken.
Inspirerende peptalk en verrassende goocheltrucs ondersteunen het geheel.
Organisaties waar mensen met plezier werken zijn het meest succesvol. Ontdek in onze
humorworkshop wat uw humorstijl is en hoe u deze kunt ontwikkelen en inzetten in uw werk.
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Schermworkshop
Bent u op zoek naar een originele, actieve en leuke invulling voor uw bedrijfsuitje,
meetingbreak of training? Kies dan eens voor een compleet actief en adrenaline verhogend
uitje: de schermworkshop (ook wel genoemd schermclinic).
De schermworkshop kan op de door u gewenste locatie worden georganiseerd, maar er zijn
ook diverse kastelen waarmee wij samenwerken om deze schermworkshop nog meer tot zijn recht
te laten komen. De basis van het schermen wordt op een luchtige wijze stapsgewijs behandeld.
U leert de elementaire aanvals- en verdedigingstechnieken, waarna u ook daadwerkelijk in staat
zult zijn te duelleren. De onbekendheid met de activiteit zorgt voor verrassende effecten.
En het leukste is; iedereen kan het!
De workshops worden verzorgd door o.a. de voormalig bondscoach van de
Nederlandse schermploeg en de 5-voudig Nederlands kampioen schermen.
Surf voor meer informatie naar schermworkshop.org
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Kookworkshop
Of u nu lekkere tapas wilt maken of sushi, of een goed 3-, 4- of 5-gangen diner wilt samenstellen
met uw team, alles is mogelijk. In overleg met u stellen we samen de juiste kookworkshop samen
of u laat het aan ons en wij doen u een leuk voorstel.
Met zijn allen de keuken in en een geheel menu samenstellen draagt zeker bij aan een goede
teambuilding. In samenwerking met een nationale of internationale kok (bekend van TV, indien
beschikbaar) krijgen uw medewerkers diverse opdrachten om met elkaar een overheerlijk menu
samen te stellen. Vaak worden er 2 of meerdere teams gevormd en wordt er toch nog een kleine
bedrijfscompetitie van gemaakt. Welk team is het best op elkaar ingespeeld?
Mobiel koken
Sinds kort kunnen wij ook met inductiekoken op elke door u gewenste locatie de workshops
verzorgen, waardoor wij veel mobieler zijn en u uw voorkeurslocatie kunt aanhouden. Het grote
voordeel van inductiekoken is, dat het voldoet aan alle (brand)veiligheidsvoorschriften.
U kunt kiezen uit o.a. de onderstaande kookworkshops:
1. Italiaanse keuken
2. Thaise keuken
3. Indisch/Javaanse keuken
4. Franse keuken
5. Spaanse keuken
6. Japanse keuken
7. Afrikaanse keukens
8. Portugese keuken
9. Hollandse keuken

(Tapas workshop)
(Sushi workshop)
(o.a. Workshop Zuid-Afrikaans koken)
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Workshop non-verbale communicatie
Ieder jaar weer organiseren bedrijven hun bedrijfsuitje en keer op keer is het weer lastig om met
een uniek en leuk idee te komen. Wat dacht u dit jaar van de workshop non-verbale communicatie?
De workshop non-verbale communicatie, of de pantomimeworkshop, gaat uit van een model
gabaseerd op enkele populaire pantomimetechnieken, maar gaat beduidend verder dan alleen
maar “kunstjes leren”. Het toepassen van pantomimetechnieken is een uitstekend hulpmiddel om de
deelnemers bewust te laten worden van hun eigen lichaamstaal én die van een ander.
Het prikkelen van de verbeelding speelt een belangrijke rol om nieuwe processen te
ontwikkelen en te stimuleren. Of het nu gaat om teambuilding, persoonlijke effectiviteit
en/of rituelen. U zult verstelt staan wat de deelnemers in korte tijd ontwikkelen op het
gebied van samenwerking, bewustwording, zelfvertrouwen, expressie, communicatie en motivatie.
Er worden oefeningen gedaan waarbij men niet direct met elkaar samenwerkt, maar leert om elkaar
als referentiepunt te zien.
Men leert kijken om te kunnen anticiperen op gedragingen van een ander (kring- en rij-opdrachten).
Het meest belangrijke onderdeel is hoe u een boodschap moet overbrengen: uzelf verplaatsen naar
de toeschouwers, leren kijken door hun ogen; door middel van observeringen en het analyseren van
bewegingen duidelijk maken hoe je een boodschap kunt overbrengen.
Tijdens de workshop worden steeds meer oefeningen met spelmomenten ingebracht. Aspecten als
geloofwaardigheid en consequent-zijn komen nadrukkelijk aan de orde. Langzaam maar zeker worden
deze spelopdrachten uitgebouwd tot groepsopdrachten. Daarbij wordt benadrukt dat de individuele
prestatie ondergeschikt is aan de groepsopdracht.
Middels oefeningen als b.v. touwtrekken en muren verplaatsen komt dit duidelijk tot uitdrukking,
wat vaak tot hilarische situaties leidt.
Ook inzetbaar als partnerprogramma, ludiek onderdeel bij congressen, bedrijfstrainingen,
studiedagen en/of evenementen.
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Percussieworkshop / Body percussie
Onze percussieworkshop is een super swingende activiteit die u niet mag missen!
Muziek maakt een mens blij en geeft ontspanning. En zelf muziek maken is natuurlijk nóg leuker!
Kom alvast in de stemming en bekijk onze video’s op percussieworkshop.org om een beeld
te krijgen van deze gezellige teambuildingsactiviteit. Uiteraard is de percussieworkshop ook
uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen. Bij de percussieworkshop werken deelnemers
intensief met elkaar samen en leren ze elkaar eens op een ander manier kennen. Deze workshops
zijn voor jong en oud en zijn een leuke kennismaking met Braziliaanse, Cubaanse of Afrikaanse ritmes
en bieden een unieke en vrolijke mogelijkheid om samen muziek te maken.
Inhoud percussieworkshop
Eerst wordt de speeltechniek uitgelegd en vervolgens leren de deelnemers diverse exotische
ritmes spelen, wat uiteindelijk harmonieus resulteert een een gezamenlijk percussiemuziekstuk.
Tijdens de percussieworkshop wordt gebruik gemaakt van verschillende percussie-instrumenten
zoals Afrikaanse djembe’s, Cubaanse Conga’s en Braziliaanse Agogo-bellen vanaf 40 deelnemers.
Bij kleinere groepen werken we met de trommels. Bij grote groepen wordt alles ook muzikaal
ondersteund door een zanger met gitaar. Trommelen is ontspannend en geeft tegelijk nieuwe
energie. Met elkaar bereiken de deelnemers een prachtig eindresultaat waarover nog lang
wordt nagepraat!
Body Percussie
Steeds vaker krijgen wij aanvragen voor de bodypercussie. Hoe meer mensen hoe leuker
deze workshop is. Naast de percussieworkshop bieden wij u ook de bodypercussie. Tijdens de
bodypercussie workshop leren wij u muziek maken met uw eigen body/lichaam. Je lichaam gebruik
je als een soort drumstel. Bedenk maar eens wat voor geluiden u met uw lichaam allemaal
kunt maken. Klappen, stampen, met uw vingers knippen, met uw handen op uw buik slaan. Of op
uw borst of benen. Door te klappen, te stampen en te slaan, ontstaat in no time een lekkere beat!
Tijdens deze workshop is er ook ruimte voor creativiteit, wat kunt u zelf bedenken en hoe laat u het
met zijn allen ook nog mooi klinken. Niet voor niets heeft onze percussionist het Guinness Book
of Records weten te behalen met deze workshop, door deze op het strand met meer dan
1100 personen uit te voeren in Noordwijk, aan hem kunnen we het dus zeker wel overlaten.
Het is een uitermate geschikte workshop voor Teambuilding, samenwerken, naar elkaar luisteren,
het komt allemaal aan bod. Surf voor meer informatie naar percussieworkshop.org.

11

Cocktailworkshop
Tijdens onze cocktailworkshop gaat u aan de slag met de beste premium dranken, verse sappen
en vers fruit. Een ervaren bartender leert u stap voor stap alles over het bereiden van een goede
cocktail, welke materialen daarvoor nodig zijn en hoe u eenmaal thuis, met minder professionele
spullen, lekkere cocktails kunt shaken en bereiden.
Voor bedrijven hebben wij tevens een programma met een competitief element. Zo leren ze om
als team de lekkerste cocktail te maken, wordt er gekeken naar de opbouw van de cocktail, moeten
ze de cocktail presenteren, kijken we naar de tijd die ze nodig hebben om deze cocktail te maken,
hoe goed ze als team communiceren en de taken verdelen om deze cocktail met elkaar te maken,
kunnen we in overleg met uw organisatie een slagzin gebaseerd op het eventuele thema laten
maken. Vervolgens kennen wij samen met u de punten toe en zo maken we de winnaar bekend.
Nadat de teams de cocktails hebben gemaakt krijgen ze de gelegenheid om voor zichzelf de
cocktail te maken en is er na elke ronde tijd om te genieten van de eigen gemaakte cocktails.
Om extra sfeer te creëren is er tijdens de cocktailworkshop tropische muziek te horen op de
achtergrond.
Kortom deze cocktailworkshop is laagdrempelig, kent een competitief element en is vooral
gezellig en doet u geloven dat u even in de tropen bent.
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Workshop “weer eens wat anders”
Het is het meest besproken onderwerp ter wereld: “het weer”. In samenwerking met MeteoConsult
organiseren wij de volgende workshops: “wolken herkennen”, “extreem weer”, “wijzelf als barometer”
en “klimaatverandering”. Deze weerpresentaties/workshops worden o.a. ververzorgd door
Margot Ribberink, Reinier van den Berg en Dennis Wilt.
Het is mogelijk om de workshops bij Meteo Consult in Wageningen te laten plaatsvinden, zodat
iedereen een kijkje achter te schermen in de TV-studio’s daar kan nemen. Uiteraard kunt u de
workshop ook bij u op locatie laten plaatsvinden. Bij grotere groepen dan 60 personen moet de
groep gesplitst worden omdat dit te druk is voor een rondleiding door de TV-studio’s.
Er is niets zo veranderlijk als het weer en tijdens deze workshops leert u met name hoeveel
raakvlakken er zijn met het bedrijfsleven.
Workshop klimaatverandering
Zijn het straks palmbomen of pinguïns die ons land een nieuw aanzien geven?
Het klimaat verandert zichtbaar en is dagelijks merkbaar. De temperatuur is in de loop van de
20e eeuw ongeveer 0,6 graden gestegen. In de loop van de volgende eeuw zal er een
temperatuurstijging zijn van 1,4 tot 5,8 graden. Extremen komen steeds vaker voor, zowel in
Nederland als in de rest van de wereld.
Tijdens deze workshop word het u nog duidelijker wat klimaatverandering met ons en onze
maatschappij doet. Dat “het weer” op zich een enorme uitdaging maar ook kostenpost kan zijn.
Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, welke regio’s en ook welke gebieden vergen extra
aandacht? Hoeveel stijgt de zeespiegel? Zal het zeeijs helemaal verdwijnen, is er kans dat de
warme Golfstroom volledig zal stilvallen?
Welke klimaatscenario’s zijn er en hoe kunnen we hier het beste mee om gaan?
Uiteraard is er genoeg ruimte voor discussie na deze workshop!
In deze workshop is er ook ruimte voor het bespreken van klimaatscenario’s binnen uw eigen
organisatie.
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Overige weer workshops
Workshop extreem weer

Workshop wolken herkennen

Workshop wijzelf als barometer

Muzikaal uitje - CD Opnemen / Videoclip opnemen
Ben je die bedrijfsuitjes naar de bowlingbaan onderhand wel zat?
Ga dan lekker zingen met je collega’s! Samen muziek maken is creatief, een uitstekende
teambuilding activiteit en leuk voor jong en oud! Met z’n allen zingen jullie een nummer naar
keuze in onze professionele opnamestudio of op locatie.
Geen geboren nachtegaaltje? Geen enkel probleem, onze geluidstechnicus heeft alle middelen om
jouw stem optimaal te laten klinken. Tussendoor is er uiteraard tijd om hapjes en drankjes te nuttigen
en naar het tussenresultaat te luisteren.
Na het inzingen zal onze geluidstechnicus het geheel afmixen waarna jullie de opname op
CD mee krijgen!
Dus neem je collega’s mee voor een muzikale en creatieve beleving om nooit te vergeten!
Ook is het mogelijk om een videoclip bij de opname te laten maken.
De groep zal tijdens het zingen gefilmd worden door onze cameraman, waarna het geheel tot
een mooie videoclip gemonteerd zal worden.
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Skûtjesilen voor managers
Een dagje zeilen in Friesland? En tevens uw management skills op geheel andere wijze toepassen?
Hoe snel verandert het weer nou niet dagelijks? Hoe kunt u dit toepassen binnen uw organisatie?
Events4B usiness heeft een samenwerking met Meteo Consult in Wageningen en tijdens een dagje
zeilen op een echte skûtsje, nemen diverse prominente TV-presentatoren als o.a. Reinier van de Berg
en Margot Ribberink u op ludieke wijze mee in de wereld van “snelle veranderingen”.

16

Champagneproeverij en sabreren
Onder begeleiding van een sommelier zal met een sabel de eerste fles Champagne worden
gesabreerd. Bij het Sabreren wordt met een Champagnesabel de kurk en het bovenste deel van de
Champagnefles afgeslagen. De kurk vliegt dan met een snelheid van 230 km per uur van de fles
en kan tot 75 meter weg vliegen (bij normaal openen niet meer dan 10-20 meter). Vervolgens gaat
de sommelier u een aantal Champagnes laten proeven.
Events4Business werkt samen met de enige 100% gespecialiseerde importeur van
Champagne in Nederland!
Deze sommelier brengt maandelijks een bezoek aan de lokale Champagneboeren en komt altijd
weer thuis met leuke anekdotes.
De Champagneproeverij met toelichting en presentatie zal circa 45 minuten in beslag nemen.
Het exacte programma, met eventuele specifieke punten waar de sommelier aandacht aan zou
moeten besteden, is bespreekbaar. Workshop is inclusief
Aankleding:
Sabreren door een van de gasten (meestal een directeur, ceo of manager);
3 proefglazen topkwaliteit Champagne per persoon;
Presentatie (met beeld) en interactie met de gasten.
Programmaduur :
45 minuten
Dit arrangement is te reserveren voor groepen vanaf 20 personen.
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City Games
City Discovery
De City Discovery is een modern, communicatief en op maat te maken programma, waarbij u op een
creatieve en relaxte manier zowel de stad als uw teamgenoten leert kennen. Hoe?
Met een plattegrond en onze smartphone-app (die werkt op internet en met GPS) gaat u vragen
beantwoorden en foto-opdrachten uitvoeren over de stad (of over u of uw bedrijf ).
Wat maakt dit programma zo uniek?
A. Door de combinatie internet en GPS op de smartphone-app, ontvangt u de diverse opdrachten
pas, als u op de juiste locatie bent aangekomen.
B. Alle vragen en foto-opdrachten zijn 100% aan te passen aan uw bedrijf, familiegroep, school,
thema, schoolintroductie of vriendengroep. Wenst u geen gepersonaliseerd spel, dan hebben we
voor u een fantastisch standaardprogramma, dat al menigmaal een succesformule is gebleken.
C. Dit spel kan op iedere gewenste locatie beginnen en eindigen.
D. Het is geschikt voor kleine, maar ook voor groepen van 500 personen
Het Spel:
Bij de vragen kunt u punten verdienen en via het scorescherm ziet u de realtime stand. Natuurlijk
maken we het wel spannend, want het laatste half uur van het programma gaat deze stand ‘op zwart’.
Maar foto-opdrachten uitvoeren, zoals ‘Red een drenkeling uit het water’ of ‘Laat zien dat jullie
het enige echte TOP-team zijn’.
Het programma duurt, inclusief een drankje onderweg, circa 3 uur.
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