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KIEZEN VOOR 
EVENTMARKETING
Om jouw bedrijf, product of dienst te promoten kun je gebruikmaken van 
eventmarketing. Hierbij gebruik je jouw evenement als marketingtool 
om bijvoorbeeld de omzet te verhogen, naamsbekendheid te versterken, 
emotionele waarde bij jouw merk of product te creëren, een nieuw product 
of dienst te introduceren of jouw autoriteit op een kennisgebied te profileren. 
Splend helpt jou het optimale uit eventmarketing te halen. Met een creatief 
team van content specialisten, marketeers en event managers profiteer je van 
onze brede kennis en ervaring.

Een kennismaking of een brainstormsessie inplannen?  
Stuur ons een e-mail: events@splend.nl.

“Met een creatief team van content 
specialisten, marketeers en event 
managers profiteer je van onze 
brede kennis en ervaring.”  
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SPLEND 
ONTZORGT

CONCEPTVORMING

WEBSITE PROGRAMMAVORMING

EVENTLOCATIE EN CATERING 

SPONSORWERVING
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PROMOTIE 

UITNODIGINGS- EN REGISTRATIEPROCES

CONTENTCREATIE VOOR, TIJDENS EN NA HET EVENT

UITNODIGEN EN BEGELEIDEN SPREKERS
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Voor organisaties - met of zonder 
achterban - zijn events vaak de 
uitgelezen kans om een netwerk te 
onderhouden of uit te breiden. Hét 
moment om informatie te delen 
of om relaties te versterken. Wij 
kunnen jou helpen met de organisatie 
van een zakelijke of informele 
netwerkbijeenkomst. Denk hierbij aan 
ledenvergaderingen, borrels, diners of 
kerst- en nieuwjaarsfeesten. Wij helpen 
jou graag.

NETWERKBIJEENKOMSTEN

“Volledig ontzorgd worden, 
co-creëren of specifieke 
hulp nodig? Wij denken 
graag met jou mee”
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Als content marketing bureau 
snappen wij als geen ander dat 
inhoud en doelgroep soms boven het 
merk gaan. Dat is helemaal het geval 
tijdens een kennisevent. Zulke events 
organiseren wij dan ook vanuit onze 
content marketing filosofie: het event 
is inhoudelijk ijzersterk, alle assets 
zijn aantrekkelijk vormgegeven voor 
de doelgroep en het kennisevent 
vormt een volwaardig onderdeel van 
jouw contentkalender.

“Bij kennisevents staan 
inhoud en doelgroep op 
de eerste plaats”

KENNISEVENTS
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GROTE BRANDING 
EVENTS & FESTIVALS

Ook als je graag groots en meeslepend denkt, doen wij 
hier graag aan mee. Heb je de wens om een opvallend 
event te organiseren, of hier naamdrager van te zijn? 
Dan vormen merk, een sterk concept, promotie en 
buiten de gebaande paden denken het recept voor 
succes. De uitvoering hiervan kan elegant, hip of ludiek 
zijn. Alles is mogelijk! 

“Iedere bezoeker kreeg de 
mogelijkheid om te kiezen 
hoe hij of zij het festival 
wilde beleven”
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Wanneer je op zoek bent naar een 
kleinschalig event vol innovatie 
en energie, dan is een hackathon 
wat voor jou. Een hackathon 
is een innovatiesprint op maat 
gemaakt voor jouw technische, 
organisatorische of filosofische 
vraagstukken. Met een diverse groep 
deelnemers, zoals growth hackers, 
marketeers en techneuten, wordt 
gezocht naar de meest effectieve en 
creatieve oplossing. 

HACKATHONS
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Wil je een beurs organiseren of met 
een stand op een beurs staan? Wij 
zorgen er voor dat je opvalt  en dat 
bezoekers jou niet passeren. Binnen 
ieder budget is er altijd een creatieve 
manier om jouw stand een uitstraling 
te geven die bij jou past.

BEURZEN & 
STANDS

RONDE TAFEL 
DISCUSSIES

Wil je wat dieper duiken in een 
probleemstelling of onderwerp 
met een groep experts? Bij ronde 
tafel discussies is het belangrijkste 
om de discussie zo goed mogelijk 
te faciliteren. Indien gewenst 
organiseren wij voor jou een goede 
discussieleider, ontzorgen wij jou in 
de voorbereiding en zorgen wij voor 
een inhoudelijk sterke whitepaper 
na afloop.
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PROGRAMMAMANAGEMENT

Een event is niet alleen een goed 
moment om te netwerken, je 
wilt er ook de juiste kennis op 
kunnen doen. Splend heeft veel 
ervaring in het samenstellen van 
een afwisselend en eigentijds  
sprekersprogramma. Dit doen wij al 
jaren voor o.a. DHPA en Emerce.
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PROCESSEN 
AUTOMATISEREN

Om jouw event vlekkeloos te 
laten verlopen maken wij gebruik 
van verschillende event tools. Wij 
creëren zo een digitaal proces 
waarin systemen en applicaties 
samenwerken. Zo verloopt jouw 
registratieproces vlekkeloos, 
belanden marketinguitingen 
automatisch bij de doelgroep en 
analyseren wij online gedrag real-
time om zo de boodschap steeds 
beter aan te laten sluiten op de 
wensen van de doelgroep.
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CONTENT 
MARKETING

Een event is natuurlijk een eenmalige 
gebeurtenis, maar het zou zonde zijn als het 
daarbij blijft. Naast organiseren, kunnen we 
ook verslag doen van je bijeenkomst. Onze 
copywriters zorgen voor een energiek en 
inhoudelijk sterk artikel na afloop van het event. 
Dit kan in de vorm van een opiniestuk, een 
inhoudelijke whitepaper of een rapport waarin 
wij bijvoorbeeld ook interviews met bezoekers 
of sprekers verwerken. Deze content wordt 
vormgegeven en verspreid of kan in sommige 
gevallen zelfs worden gebruikt als nieuwsbron 
voor externe media. Dit kunnen wij natuurlijk 
ook doen als wij het event niet zelf organiseren. 

Idealiter is jouw event een onderdeel van 
een contentkalender. Heb je nog geen 
contentkalender of zoek je hulp bij het vormen 
van jouw content marketing beleid? Ook hierin 
helpen wij je graag.
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On premise

Public
cloudIaaS

3+
Aangesloten

IaaS diensten

9+
Aangesloten

datacenterpartners

10+
Aangesloten

cloudpartners

Datacenter

CloudMerge CONNECT garandeert:
Beschikbaarheid • Lage latency

Veiligheid • Kwaliteit • 24/7 SLA 

Regie over eigen data
De gemiddelde internetverbinding geeft geen garanties over veiligheid, 

continuïteit of snelheid. CloudMerge CONNECT doet dat wel.

Ons leverancier onafhankelijke dedicated netwerk vormt de schakel 
tussen jouw on premise omgevingen, datacenter, publieke en 

private clouds.

powered by VMware

powered by AzureStack

powered by 

4+
Aangesloten internet

exchange partners:

6+
Aangesloten
netwerkpartners
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www.splend.nl

+31 30 7603322 | events@splend.nl

Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht

Netwerken tijdens inhoudelijke events of een gezellige borrel kan erg waardevol 
zijn. Maar dan moet het event wel passen bij de doelgroep, de inhoud moet staan 
als een huis en de vormgeving moet jouw boodschap optimaal ondersteunen. Wij 
verzorgen de volledige organisatie: van locatie tot sprekers, van sponsoren tot 
catering en van thema tot website.

SPLEND 
De juiste mix van marketing & tech
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