ADVI E S I N
ORG AN IS E R E N

DOEL
Het doel is dat Karsten&Konings Events
ontzorgt in de organisatie naar jouw

K&K

evenement toe. Zodat je als bedrijf of
instantie gefocust blijft op je eigen
prioriteiten.
Vaak is het organiseren van een
evenement een tijdrovend project,
waarbij je veel moet regelen en
uitzoeken. Hierdoor kun je eventuele
kansen mislopen.

Bedrijfsevenementen
Loca0ebekendheid creëren
Organiseren evenementen
Ontwerp promo0emateriaal
Marke0ngondersteuning
#bloomyourbusiness

Door de organisatie van jouw evenement
uit handen te geven aan
Karsten&Konings Events, kunnen wij onze
expertise inzetten om zo een
onvergetelijk en succesvol evenement
neer te zetten.
“Je hebt maar één kans voor

KARSTEN&KONINGS EVENTS

een eerste indruk.”

KARSTEN&KONINGS EVENTS
vragen@karstenkoningsevents.nl
www.karstenkoningsevents.nl
(06) 12 28 43 80

MOGELIJKHEDEN VOOR ADVIES
Karsten&Konings Events helpt en denkt graag mee met elke partij of organisatie. We werken op
maat en hebben voor elk budget een mogelijkheid. Van een steun in de rug voor je opstart, tot
aan het leveren van het complete (evenementen)plaatje.

WAT NE ME N WIJ O. A. U IT H AN DE N:
Over Karsten&Konings Events

Karsten&Konings Events is gedreven en
enthousiast. We organiseren al jaren op
verschillende locaties de Bos Fair. Maar
zijn ook continu bezig met het adviseren
en het ondersteunen van mooie
concepten en evenementen.
"Of het nu gaat om het bedenken,
adviseren, organiseren of de styling van
een evenement, elk onderdeel wordt tot
in detail uitgewerkt. En met oog voor
kwaliteit en sfeer zorgen wij voor een
onvergetelijke dag.”

W W W. K A R S T E N K O N I N G S E V E N T S . N L

• Opstellen van een Plan van Aanpak
• Calamiteitenplan maken
• Verkeersplan uitwerken
• Draaiboek opstellen
• Plattegrond ontwerpen van je
evenement
• Overkoepelend orgaan voor je
evenement
• Marketing en PR
• Reclameontwerp
• Vergunningenaanvraag
• Actielijsten samenstellen
• Administratiebeheer rondom je
evenement
• Tijdsplanning
• Aanwezig zijn tijdens het evenement
Elk evenement is maatwerk. Bovenstaande is een
voorbeeld van mogelijkheden. Ook afhankelijk van
het budget wat er voor het organiseren van een
evenement beschikbaar is.

