HET ONLINE MEDEWERKERSEVENT
Energiek, activerend én inhoudelijk samenzijn
De energyboost voor jouw medewerkers!

THEMA

Jouw bedrijf (naam)
draait door!
Letterlijk en figuurlijk
Het is een bewogen tijd waarin flink een beroep wordt
gedaan op het aanpassingsvermogen en de innovatiekracht
van de organisatie en medewerkers.
Terugkijkend kun je wel stellen: jouw organisatie draait
zeker door! Mooie nieuwe ontwikkelingen, creatieve ideeën
hoe om te gaan met het nieuwe nu en aan te passen aan
de veranderende markt. Jouw bedrijf draait door, nu en
in de toekomst!
Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Thuiswerken,
online meeten, geen tot weinig live contact met collega’s
en klanten. Daar draai je af en toe best wel een beetje van
door.
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TEASENDE UITNODIGING
E-mail met uitnodigingsfilmpje: korte aankondiging door
Master of Ceremony (of de CEO), met op maat
gecomponeerde tune, bumpers, lekker snel en catchy!
Na aanmelding wakkeren we de nieuwsgierigheid aan:
‘Leg een aantal items klaar’:

Een rood, groen en geel item,
niet te klein, goed zichtbaar voor
webcam. Wees creatief!

Je favoriete hapje en drankje.
Pak eens uit!

Jouw opvallendste mondkapje:
super fashionable of lekker
corny, jij bepaalt. Als ie maar
opvalt!

Je mobiele telefoon:
je kan gebeld worden…

FORMAT
Een online bijeenkomst ingericht als heuse TV show
mét interactie!
De programma onderdelen ingeleid en afgerond met
bumpers, beeld (film, foto, graphics) en ruimte voor
verhalen. Alles onder leiding van een frisse host met
inhoud, humor en energie.
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PROGRAMMAONDERDELEN

De klok telt af: voorpret
Een DJ zorgt voor muziek,
entertainend en visueel.
Verzoekjes via de chat.
Chat carrousel: videochat
1-op-1 met willekeurige
collega

Luchtige quiz op maat en
ruimte voor persoonlijke
verhalen
Een paar multiplechoice
vragen, direct gelinkt aan
jouw organisatie: welke
medewerker draaide als
eerste door in coronatijd,
welke medewerker had
de meeste leads, wat was
de omzet van afgelopen
jaar?
Een rondje langs de gasten:
“van welke collega zou jij
thuis een foto op je bureau
zetten. En waarom?”
Ruimte voor persoonlijke
verhalen zorgen voor sfeer
en verbinding.
Maatwerk werkt het beste!

CEO ‘estafette’ video

Online game

Cabaret intermezzo

De CEO spreekt de
organisatie toe, niet via een
live stream speech, maar
via een super hilarisch
vooraf opgenomen filmpje:

Werk in kleine teams
aan een online game.
Innovatiekracht,
samenwerking skills en
oplossend denkend
vermogen worden getest!

Online interactieve
humoristische show van
bijvoorbeeld Rob Urgert
& Joep Van Deudekom:
Hoe word ik succesvoller
dan mijn collega?

"Als ik werken in Coronatijd
kort zou samenvatten...''
Meerdere medewerkers
(een estafette: jouw
bedrijf draait door), komen
kort aan het woord, met
highlights, verhalen
en anekdotes van de
afgelopen tijd, de innovatie
en creativiteit, verander- en
samenwerkend vermogen..

De winnaars bellen we live
en komen in de uitzending
Diverse onderwerpen en
smaken mogelijk.
Bijvoorbeeld De Casinoroof.

“Beter had ik het niet
kunnen zeggen.”
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PROGRAMMAONDERDELEN

Chat carrousel (meerdere
rondes mogelijk)
“Zo, zijn jullie al
doorgedraaid?
Als het goed is hebben
jullie allemaal je meest
opvallende mondmasker
klaar liggen. Het is tijd
om deze nu op te zetten.
Veiligheid voor alles. Ja, nu
dus hè? Want we gaan
namelijk…. 1 op 1!

Mogen we aan jullie
voorstellen…
onze nieuwe Social
Distancing Manager!

Jouw bedrijf draait,
jouw bedrijf bepaalt
(meerdere rondes
mogelijk)

Een interview dat serieus
start, zodat je echt denkt
dat jouw bedrijf dit doet
(en een beetje doordraait…).
Langzamerhand wordt
duidelijk dat het niet echt is,
maar blijkt het een acteur.
Gegarandeerd lachen!

Draai aan het online rad en
voer de opdracht uit. Denk
aan yoga, dansen, familie
in beeld, rondje draaien,
zwaaien, klappen, karaoke,
twerken etc.

Eruit met een lach

Dance till we drop

‘TV draait door’-achtig
filmpje, met bloopers
(ook van opname CEO
speech), passende
fragmenten op basis van
vragen/input medewerkers
die we van tevoren
hebben gevraagd.

Voor de liefhebbers dansen
we na het einde nog even
een kwartiertje door.
De DJ draait. Deelnemers
kunnen plaatjes aanvragen
via de chat. Gezinsleden
mogen lekker meedoen.

Ben je bang dat je geen
gesprekstof hebt? Neem
je collega eens even mee
je huis in. Of stel hem/haar
voor aan je familieleden.
Of laat eens zien wat je eet
en drinkt. Veel plezier!”
De chat carrousel video
chat 1 op 1 is geopend.
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EAST SIDE
Creative concepten en (online)
evenementenproductie
•

Advies duur programma: max 1,5 uur

•

Uitzendlocatie: vanuit eigen organisatie
of een professionele studio.
We kleden het hoe dan ook mooi aan

•

Aantal medewerkers: ongelimiteerd

•

Kosten: vanaf 30.000 euro, afhankelijk van aantal
programmaonderdelen,keuze studio, hoeveelheid
interactie en maatwerk. We maken graag een
offerte op maat!

•

De vrije ruimte onder de Werkkostenregeling
is verruimd. Dat biedt extra mogelijkheden om
werknemers in het zonnetje te zetten!
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East Side								
H.N. Werkmanweg 15								
2031 BA, Haarlem											
023 551 2220
Annemiek van de Mast, 06 202 540 78
Brenda Mulder, 06 523 340 32
Marièlle Beek, 06 531 563 00

