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Of combinaties van dit alles 
in een campagnematige 
aanpak over langere tijd 

Persoonlijke 
uitnodiging

Link naar 
stream

Check in Persoonlijke 
opvolging

Event website 
(afhankelijk van 
grootte event)

Hybride:
Mix van online en offline
Fysiek aanwezige gasten

Afzender Ontvanger

Laten lijken op 
een echt live event 

Bijv. stage desing en zaalpubliek virtueel 
of hybride aanwezig 

Na een eerste gesprek kunnen we snel een eerste kostenindicatie maken

Lean & mean  
soberErvaring met 

TV/camera 

Creatief & conceptueel

Productiekracht: 
niet alleen adviseren/
bedenken maar ook 

realiseren

Innovatiekracht

Breed netwerk 
voor technische 

faciliteiten, 
preferred partners 

passend 
bij elke vraag

Strategische kijk

Programma / kalender maken met contactmomenten doelgroep

Tijdsduur en tijdstip 
online event

Gebruiksvriendelijke 
registratie en techniek

Als het live kan

Als je informatie wil 
vragen of overtuigen, 
daar is meer voor nodig

Als je een nieuw idee wil 
bedenken. Dit is intensief; 
intuïtie en non-verbaal 
aanvoelen is hierbij nodig. 

Bij onderwerpen die 
moeilijke emoties 
oproepen (reorganisatie, 
ontslag, verandering) 

Als je fysieke acties wil 
doen (aanraken, laten 
voelen)

Als je wil informeren en 
instrueren 

Als je wil inspireren, activeren,  
amuseren en dan wel met 
‘show’

Als je een geografische afstand 
moet overbruggen

Als er veel mensen mee willen 
doen maar iedereen on site 
teveel en/of te kostbaar is 
(hybride: mix van online en 
offline)

Als je snel veel mensen wil 
bereiken

Event
online - offline

Website Film &
animatie

Social Media Tentoonstelling

Afwisseling 
Plenair en break out, key 
note, meet the expert, 
huiskamergesprekken, 
brainstorms, quiz, talkshow, 
newsroom, borrelpraat, 
razende reporter etc.

Energizers inbouwen
Afwisseling beeld, film,  
muziek, workout, virtuele 
escaperooms, verrassingsboxen 

Pauzes inbouwen 

Terugkijken, 
visueel verslag, 
kijkgedrag analyse,
enquête

Soorten interactie 
Chat, poll, wordcloud, quiz, 
stemmen op belangrijkste 
vragen (upvoten), voorbereiden 
vaste set vragen, side-kick, etc.

Tools voor interactie
Buzzmaster, Sendsteps, 
Mentimeter, Kahoot etc.

Balans 
in eventflow

Interactie is
een must

Samen doen!  
Als partners.   

En toch 
ontzorgend

Zoeken naar balans 

Aandachtspunten:
•  Device publiek
•  Privacy/AVG!
•  Technische capaciteit

Media OntvangerZender

Stream:
YouTube
Facebook live
Zoom
Vimeo
Teams
Webex
Hangouts

Mobiel

Desktop

Tablet
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Wat zijn doel, 
doelstellingen, 

doelgroep 
(grootte)?

Wat is je 
kernboodschap?

Welk gedrag wil 
je veranderen, 

welk effect wil je 
bereiken?

Hoe maak 
je dat meet-

baar?

(Event) locatie

Thuis, werkplek 
(volledig online)

Virtuele studio

Thuissetting
Kantoorsetting

(Let op professionaliteit!)

Draaiboek/tijdschema nog 
gedetailleerder en realistischer  
dan bij een fysiek event

Net als bij een offline event: 

Net als bij een offline event: 

Generale repetitie
(inhoud en mensen 

in rol brengen)

Technische 
doorloop

Achtergrond in
theater, tv en techniek

Ervaring met  
hybride programma’s 

(ook pre-Corona)

Voorbereiding             Event                       Follow up

Moderator van event 

Programma maken

Organisatie

Waarom East Side?

Locatie

Media bepalen 

Wanneer kies je online?

Waarom en met welk doel?

Registratie

Techniek

Decor

Prijs

Experience En meer

Serious 
game

Gedurende het registratieproces aandacht voor meetbaarheid 

Ervaring met 
digitale publieksinteractie

Werken met side kick  
(voor vragen online publiek

Online events zijn als naar bed gaan met de 
foto van je geliefde... 
Het is het gewoon niet. Er gaat niets boven live! 
Tastbaar, op de huid, echt contact, non-verbale 
nuances, alle deelnemers zien, reageren op 
elkaar in woord en gebaar, sfeer, nieuwe 
indrukken, een blijvende herinnering.

Voor ons is online altijd al een van de te kiezen 
middelen, die soms het beste is om je boodschap 
over te brengen.  Per situatie is dat verschillend. 

Waar we ook in geloven? Dat hybride events 
de standaard worden. Een live event met altijd 
de mogelijkheid om online in te haken.

Nu live even niet - of in mindere mate- kan en  
we aangewezen zijn op online of hybride events,  
is ons motto: als je het doet, doe het dan 
doordacht, met kwaliteit en impact!

Let’s talk about that!

*  Een online event is voor ons een event waarbij de gasten niet 
   anoniem zijn, er een duidelijke programmering is en interactie  
   mogelijk is. Dus geen Zoom-meeting of webinar, maar in impact  
   zoveel mogelijk gelijkend op de live ontmoeting.

Regie in handen van 
een regisseur

Aandacht voor visagie, 
licht, decor etc. 

Online events waar je 
live het minste mist… 
Hoe dan?


