BESPAAR TIJD EN GELD ALS EVENTMANAGER
Het organiseren van een congres kost tijd en energie. Een mooi programma samenstellen, inspirerende sprekers benaderen, een goede fotograaf regelen en nog veel meer. Stop met googelen en vergelijken, want wij hebben professionele partners gevonden die uw congres bij Antropia meerwaarde
kunnen geven. Tegen gereduceerd tarief bovendien. En alles overzichtelijk op één offerte en factuur.
Hieronder een overzicht van onze extra services.

Een wervende videoteaser

€ 600,-

Uw event vindt binnenkort plaats en u wilt deelnemers werven? Promoot uw
event met een pittige videoteaser. Een kort filmpje dat u eenvoudig kunt
communiceren naar potentiële deelnemers. Lees er hier meer over.

Deelnemersregistratie

vanaf € 17,50 per deelnemer

Als organisator wilt u natuurlijk op ieder gewenst moment inzicht in het
aantal deelnemers. Wie komen er? Wie heeft al betaald en wie niet? Een
goed online aanmeldingsformulier is hierbij van essentieel belang. Zodat op
de dag zelf de ontvangst vlekkeloos kan worden uitgevoerd. Het bespaart u
veel werk. En kosten door een optimale afstemming van zalen en catering.
Lees er hier meer over.

Fotografie

€ 300,- voor één dagdeel

Hartelijke ontvangst

€ 950,-

Leg uw zakelijke bijeenkomst op een unieke manier vast en kies voor een
zakelijke fotoreportage gedurende uw event. De foto’s zijn geschikt voor
gebruik in uw nieuwsbrief, brochure en/of website. Bovendien kunt u op
deze manier iedereen laten nagenieten en die mooie bijeenkomst (her)
beleven. Lees er hier meer over.

Zangeressen met een breed repertoire en een scala aan verrassende outfits
geven uw bijeenkomst een hartelijke omlijsting. Zo zorgen zij voor een
warm en hartelijk ontvangst van uw gasten met complimenten, hartensnoepjes, welkomstliedjes en andere persoonlijke verwennerijen. Lees er
hier meer over.

Drumsessie

vanaf € 700,-

Bijenworkshop

vanaf € 5,- per persoon

Kies voor een leuke interactieve drumsessie, boomwhackershow of Body
& Vocal Percussieset die uw deelnemers binnen no time verandert in een
drummend orkest. Het geeft ze nieuwe energie en er ontstaat een leuke,
positieve sfeer. Zodat iedereen erna weer fris nieuwe informatie kan opnemen. Lees er hier meer over.

Er zijn veel overeenkomsten tussen het functioneren van een bijenvolk en
een bedrijf. Ook verschillen natuurlijk. Onze imker gaat tijdens een 1-uur
durende bijenworkshop op het landgoed op een leuke manier in op deze
parallellen en verschillen. Lees er hier meer over.

Ontspannen break

vanaf € 660,-

Haal het maximale uit uw bijeenkomst door een ontspannen break in te
lassen. In deze tijd van hectiek en strakke schema’s verricht dat wonderen. Uw deelnemers zullen fris starten aan uw bijeenkomst, opgepept
worden voor een tweede sessie of kunnen ontspannen na een lange vergadering. Lees er hier meer over.

Teambuilding

vanaf € 10,- per persoon

Teambuilding geeft plezier en ondersteunt uw groep op een ontspannen
en veilige wijze. Heerlijk buiten op het prachtige Landgoed de Reehorst. Met of zonder de inzet van dieren. Lees er hier meer over.

Video Livestream

vanaf € 450,-

Met een video livestream is uw event online live te volgen door belangstellenden die om bepaalde redenen er niet bij aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld door een fysieke beperking of een te lange reisafstand. Lees er
hier meer over.

Een verslag

vanaf € 550,-

Vandaag uw congres, morgen een magazine in het postvak van alle deelnemers. Een mooi digitaal magazine dat uw congres of event in woord en
beeld verslaat. Met pakkende interviews, rake sfeerbeschrijvingen, intrigerende foto’s, kernachtige recensies en heel veel reacties van deelnemers na afloop. Maar natuurlijk kunt u ook kiezen voor een verslag in uitsluitend tekst, fotografie of beeld. Lees er hier meer over.

