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SHARING THE BRIGHT SIDE OF LIVE
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Een creatieve 
kijk op  
live events en 
communicatie

Verrassend, innovatief 
en een tikkie rebels

Sterke, inspirerende content, 
gemaakt door liefhebbers  
uit het vak  



Introduction

Building a brand  
new community

Jaarlijks worden er in Nederland tienduizenden 
events georganiseerd: corporate events, 
publieks evenementen, culturele evenementen, 
beurzen, congressen en sport en brand events. 
Van klein en creatief tot groots en meeslepend. 

Event Inspiration biedt de organisator van evenementen  
in één oogopslag inspiratie en ideeën voor zijn of haar 
volgende event. We delen artikelen, video’s en reportages 
over alle facetten van een evenement. En niet alleen 
inspiratie, maar ook informatie: met de overzichtelijke 
Company Guide brengen we locaties, bureaus en leveran-
ciers in contact met elkaar en met opdrachtgevers.  
Het doel van de community is het vergroten van de 
creativiteit en effectiviteit van evenementen en het  
bij elkaar brengen van marktpartijen.
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This is us

Onze visie

De organisator van evenementen  
is continu op zoek naar inspiratie, 
ideeën en adresjes voor zijn of haar 
volgende evenement. Met een team 
van ervaren liefhebbers uit het vak 
brengen we deze content in één 
oogopslag op eventinspiration.nl, 
zodat events creatiever, kwalita
tiever, effectiever en meer onder
scheidend worden.

Onze missie

Event Inspiration inspireert de organisator van 
een evenement met objectieve artikelen, video’s 
en reportages en brengt marktpartijen bij elkaar. 

Onze merkbelofte

Planning an epic event? Challenge the status 
quo. Iedereen die incidenteel of professioneel 
events organiseert kan een event creatiever 
en effectiever maken door inspiratie op te 
doen op Event Inspiration. 

We publiceren content over alle aspecten van 
evenementen. De redactie bestaat uit liefheb
bers uit het vak die jarenlang werkzaam zijn 
geweest aan klant en bureauzijde. 
Zij delen dagelijks hun kennis, 
ervaring, ideeën, visie en 
handige adresjes op het 
online platform dat 24/7 
toegankelijk is voor iedere 
event organisator. 
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Wat doen we,  
waarom en voor wie?  

• Event Inspiration wil het startpunt zijn bij de organisatie  
van ieder evenement. 

• Op de website en social media kanalen delen we dagelijks 
inspiratie, ideeën en adresjes van interessante bedrijven.

• Event Inspiration richt zich op iedereen die incidenteel of 
professioneel events organiseert in de sectoren corporate 
events, publieksevenementen, beurzen, congressen en sport 
en brand events.  

• We willen de organisator van evenementen inspireren  
met relevante content en koppelen aan marktpartijen  
die het beste bij zijn of haar project passen.

• Op het platform kan de organisator per evenement  
inspiratieborden maken met content van onze website.

• De redactie bestaat uit professionals uit de eventbranche 
die events creatiever, effectiever en meer onderscheidend 
willen maken.

• We willen het grootste inspiratieplatform worden binnen  
de Nederlandse eventbranche en investeren continu tijd en 
geld in online zichtbaarheid, vindbaarheid en conversie.  
We bouwen actief aan een engaged community van  
duizenden organisatoren die Event Inspiration als  
hét startpunt voor hun volgende event gebruiken. 

The W-W-W
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We focussen ons op corporate events, publieksevenementen,  
congressen, beurzen en sport en brand events. 

Waar schrijven we bijvoorbeeld over?
De redactie van Event Inspiration publiceert content over alle aspecten van een evene-
ment. Bijvoorbeeld artikelen over locaties, food, AV, acts en stage en event design.  
En video’s over de events die we regelmatig bezoeken. We maken ook reportages over 
inspirerende personen uit het vak en belangrijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid. 

Activities 
Waar wil een festivalbezoeker wel voor in de rij staan, hoe bouw en verbind je een team 
of groep en hoe ontwikkelt een werknemer zich, persoonlijk of professioneel? We delen 
de nieuwste workshops, vreemde maar effec tieve teambuildingactiviteiten en activiteiten 
die events leuker, waardevoller en verrassender maken!

Acts & Entertainment 
Nog even en De Parade is cultureel erfgoed. Maar nu is het voor veel organisatoren van 
events vooral nog een inspiratiebron. Wat brengt de komende editie aan optredens, acts 
en (culinair) entertainment? Je ontdekt het op Event Inspiration. 

Communication 
Echt in contact komen met je bezoeker, dat is de kracht van live. It’s why we love live!  
We onderzoeken hoe je voor, tijdens en na je evenement met je publiek interacteert.  
Van creatief idee tot praktisch instrument; we inspireren je op elk moment in de visitor 
journey.

Concept & Strategy
Waarom werken fundraising events zo verdomd goed? Hoe lukt het HP om van hun 
beursstand een real life sales funnel te maken? Kun je van een event een merk maken, in 
plaats van andersom? Echt succesvolle events zijn weldoordacht en geweldig verpakt. De 
strategie is helder, het concept fenomenaal. De verhalen en reportages vind je hier terug! 

Welke events richten we ons op?

Examples

6

Food & Drinks
Is vegan catering de nieuwe norm of een trend? Hoort alcohol nog wel op een personeels-
feest? Blijven foodtrucks in 2019 het festivalterrein domineren of komen er nieuwe 
foodconcepten? Je ontdekt het op Event Inspiration. 

Facilities & Logistics 
Bij de organisatie van een event zijn talloze partijen betrokken. Stand- en decorbouwers, 
technici, creatievelingen, suppliers van food&drinks, security en ga zo maar door.  
Op Event Inspiration duiken we in de wereld van facilitaire en logistieke leveranciers  
en zoeken we naar de soms onzichtbare pareltjes. 

Persons of Interest 
Welke bijzondere personen geven kleur aan de wereld van events, en wat maakt hen zo 
bijzonder? We gaan in gesprek met grondleggers, pioniers, rebellen, stille krachten en 
alles ertussenin. Van unieke samenwerking tot de man of vrouw achter het event; je leert 
ze kennen, up close and personal!

Speakers
Wat maakt een spreker een écht goede spreker en hoeveel invloed heb je hier als  
opdrachtgever op? Heb jij al gehoord van de jonge sprekers van The little Big speakers? 
Waar vind je anno nu die inspirerende sprekers voor jouw volgende event? Je leest het  
op Event Inspiration. 

Stage & Event Design
Welk stage design maakt indruk in Azië en is een voorbeeld voor events in Nederland? 
Wie zijn toch de legendarische mannen (en vrouwen) achter Live Legends? Wat kunnen 
we leren van Hans Kuiten, het creatieve brein achter het stage design van Tomorrowland? 
Je ontdekt het op Event Inspiration.

Venues
Waarom investeert Constant in Beweging miljoenen in een nieuw evenementenschip? 
Waar komt de locatie Inspyrium ineens vandaan? Waarom kiezen grote beurzen 
steevast voor de bekende beurslocaties zoals Jaarbeurs en RAI? En wat zijn 
de nieuwe hotspots in 2019? Je leest het op Event Inspiration.



 
Hoe word jij onderdeel 
van Event Inspiration? 

Presenteer jezelf, je bedrijf of jouw product of 
dienst aan duizenden organisatoren van evene
menten. Zorg dat je zichtbaar bent en op zoveel 
mogelijk inspiratieborden terecht komt. En kies de 
manier van adverteren die het beste bij jou past.  

Advertising
Wil je de hele community bereiken? Adverteer dan Big, Bigger, 
Biggest op de homepage. Wil je binnen één categorie zicht-
baar zijn? Ga dan voor Context Adverteren binnen jouw 
categorie (zoals Food of bijvoorbeeld Technology). Wil je op 
één specifiek onderwerp adverteren? Ga dan Spot On en 
adverteer per artikel. Per artikel? Yes dat kan! Welk artikel 
denk je dat jouw doelgroep leest? Precies dáár ga je staan!  
Zo ben je voor slechts een paar tientjes per maand 24/7 zich t-
baar bij jouw doelgroep. Enne, kies zoveel artikelen als je wilt! 

Company Guide
De naam zegt het al: we willen de organisator van evene-
menten begeleiden naar leveranciers die het beste bij zijn  
of haar event passen. Vanuit de Company Guide kan jouw 
bedrijf, product of dienst op inspiratieborden gezet worden. 
Zo maak je meer kans op een concrete opdracht. We willen 
goede matches maken tussen de organisatoren en leveran-
ciers. Daarom schrijven wij op basis van een telefonische of 
mondelinge intake jouw verhaal. We zijn zelf professionals uit 
het vak en belichten jouw unieke kracht. We brengen  
jouw verhaal naar de organisator die naar jou op  
zoek is. Hoe wij jou zien? Laat je inspireren! 
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Join the community

Advertising

Company Guide



Go big ánd  
go home(page) 

Direct in het vizier van alle eventprofessionals 
komen is mogelijk wanneer je adverteert met 
een aantrekkelijke, effectieve banner op de 
homepage. De banner is niet te missen dankzij 
de verschillende prominente plekken op de 
homepage. 

The homepage
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1. Billboard
•  € 2.500,– per maand
•  Formaat: 970 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg 

2. Leaderboard 
•  € 1.250,– per maand
•  Formaat: 728 x 90 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg 

3. Large Rectangle 
•  € 750,– per maand
•  Formaat: 300 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg

Billboard 
970 x 250 px

1

2

3

Leaderboard 
728 x 90 px

Large Rectangle
300 x 250 px

Homepage



1

2

3

Category page

De baas in jouw categorie 

Wij inspireren de bezoeker over alle aspecten van 
events. Jouw product of dienst past ongetwijfeld 
binnen een van onze categorieën! Ben je bijvoorbeeld 
ontwikkelaar van eventapps? Presenteer je product 
dan binnen de categorie Communication & Techno
logy. Lezers van deze content hebben waarschijnlijk 
interesse in jouw product! 

Welke categorie past bij jou?

Context adverteren
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1. Billboard
•  € 1.500,– per maand
•  Formaat: 970 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg 

2. Leaderboard 
•  € 750,– per maand
•  Formaat: 728 x 90 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg 

3. Large Rectangle 
•  € 500,– per maand
•  Formaat: 300 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg

• Activities
• Acts & Entertainment
• Communication
• Concept & Strategy
• Food & Drinks

• Facilities & Logistics
• Persons of Interest
• Speakers
• Stage & Event Design
• Venues

Billboard 
970 x 250 px

Leaderboard 
728 x 90 px

Large 
Rectangle
300 x 250 px



Billboard
970 x 250 px

1

2

Article page

Large Rectangle
300 x 250 px

Superlage kosten,  
superhoge relevantie

Wij bieden je de unieke mogelijkheid om te 
adverteren bij een specifiek artikel. Tegen  
relatief lage kosten bereik je precies die mensen 
die je wilt bereiken. 

Stel, wij schrijven een artikel over de opkomst van vegan 
catering op evenementen en jij hebt een foodtruck met de 
allerbeste vegan burgers? Dan is dat artikel dé plek om 
jezelf te presenteren aan de lezers (die hier dus concrete 
interesse in hebben). Je bepaalt zelf op welke artikelen je 
wilt adverteren. 

Spot on!
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1. Billboard
•  € 150,– per maand
•  Formaat: 970 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg 

2. Large Rectangle 
•  € 100,– per maand
•  Formaat: 300 x 250 px 
•  Bestandsgrootte: max. 200 kB 
•  Bestandsformaten: (animated) gif, jpg



 

Op de digitale deurmat 
van de organisator  
van evenementen!

Attention, Inspiration!

Event inspiration verspreidt elke twee weken 
een digitale Inspiration Mail. Deze email  
inspireert de doelgroep met ‘content snacks’. 
Een goede nieuwsbrief wordt anno nu als prettig 
ervaren en meer dan eens geopend. 

Wij maken nieuwsbrieven met inspirerende 
content die aantrekkelijk gepresenteerd wordt 
aan de community. Voor adverteerders is de 
nieuwsbrief de perfecte plek om naamsbekend
heid op te bouwen. 

Digitale nieuwsbrief
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Full banner in de mailing
• Max. 2 per nieuwsbrief 
• Formaat: 468 x 60 px 
• Bestandsgrootte: max. 50 kB 
• Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg 
• € 950,– voor 2 nieuwsbrieven 

Advertorial 
Een advertorial is tekst en beeld dat een plekje krijgt tussen 
onze reguliere content snacks. Deze klikbare afbeelding  
kan doorklikken naar bijvoorbeeld je gegevens in de 
Company Guide. 

• Max. 2 per nieuwsbrief 
• € 950,– voor 2 nieuwsbrieven

Tekst:
• Titel: max. 45 karakters, incl. spaties 
• Tekst: max. 200 karakters, incl. spaties 
Beeld:
• Formaat: 135 x 200 px 
• Bestandsgrootte: max. 50 kB 
• Bestandsformaat: gif (non-animated), jpg 



Overview venues

Venue page

Find your next venue

Help je organisator aan de juiste adresjes.
Presenteer jouw locatie aan duizenden orga 
nisatoren van events. Maar wel op een unieke 
manier! 

Wij willen de organisator begeleiden naar de best passen-
de locatie(s) voor zijn evenement. Daarom schrijven wij de 
tekst. Huh? Inderdaad! Geef ons een rondleiding, laat ons 
alles zien, vertel ons je sterke punten en unieke eigen-
schappen. Vervolgens beschrijven wij je locatie en brengen 
wij, als eventprofessionals, jouw verhaal naar de juiste 
doelgroep. 

Adverteren in de Company Guide betekent automatisch 
ook dat jouw locatie op inspiratieborden gezet kan worden. 
En dat betekent meer kans op concrete boekingen! 
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Prijzen
Voor € 125,– per maand plaatsen wij jou 24/7 in het vizier 
van de eventprofessional 
die op zoek is naar de 
locatie voor z’n volgende 
memorabele event! 

Company Guide

De redactie vangt jouw locatie 
in woorden met: 
• een interview
• een locatiebezoek
Prijs: € 450,–



Overview suppliers

Supplier page

Find your next supplier

Als eventleverancier kun je onderdeel worden van 
Event Inspiration en zelf het podium pakken! 

Met onze Company Guide helpen wij de organisator om jou te 
vinden. Maar op één voorwaarde: wij schrijven de tekst. Gek? 
Geniaal! Vertel ons alles over je bedrijf, unieke eigenschappen, 
sterke punten, best practices, wat dan ook! En laat onze event-
professionals jouw verhaal schrijven. Dat is namelijk wel zo 
vertrouwd voor potentiële opdrachtgevers! 

Adverteren in de Company Guide betekent automatisch ook dat 
jouw bedrijf, product of dienst op inspiratieborden gezet kan 
worden. En dat betekent meer kans op concrete boekingen! 

Welke categorie past bij jou?
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• Food & Drinks
• Audio Visual
• Speakers
• Acts & Entertainment
• Communication & Technology 
• Teambuilding 

• Workshops
• Facilities & Logistics
• Decoration, Furniture & Stand
• Agencies
• Services & People

Company Guide

De redactie vangt jouw bedrijf 
in woorden met: 
• een telefonisch interview
Prijs: € 300,–

Prijzen
Voor € 100,– per maand ben je 24/7 spot-on in het vizier 
bij de eventprofessional 
die op zoek is naar jouw 
bedrijf voor z’n volgende 
event.  



 

Krachten zijn er om 
gebundeld te worden 

Wil je jouw bijdrage aan en rol binnen het  
platform optimaliseren en je bedrijf, product  
of dienst nog beter profileren? Word partner  
van Event inspiration! 

We werken graag samen met iedereen die de organisator 
van evenementen wil inspireren. 
Ben jij een visionair binnen jouw vakgebied? Of heb je een 
waanzinnig goed idee? Dan is het tijd om krachten te 
bundelen en de mogelijkheden te bespreken. Kunnen wij 
samen content maken? Dat antwoord ontdekken we… 
juist: samen! Sharing the bright side of live!

Partner content
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JOIN THE CLUB! 
Bel met Jelle van Keulen:  
+31 85 0 711891 
Of stuur een mail:
jelle@eventinspiration.nl



 

Ready to join?
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JOIN THE CLUB! 
Bel met Jelle van Keulen:  
+31 85 0 711891 
Of stuur een mail:
jelle@eventinspiration.nl

One more thing…

Wil je adverteren? Leuk! Dan zijn er nog wat praktische  
zaken om rekening mee te houden. 

Om de kwaliteit van onze content en daarmee ook de gebruiks-
vriendelijkheid hoog te houden, dienen banners aan een aantal  
kwalitatieve richt lijnen te voldoen.
  
Wij kunnen ondersteunen in de creatie van jouw online advertenti e-
materiaal. Heb je reeds advertentiemateriaal en wil je direct adverteren, 
dan hanteren we een simpele werkwijze: 
• Alle banners moeten worden aangeleverd volgens de specsheet  

van Event Inspiration, deze wordt per mail gestuurd bij de opdrach t-
bevestiging.

• Materiaal dient te worden aangeleverd via traffic@eventinspiration.nl 

Heb je hulp nodig bij design & ontwikkeling? Dat kan! Wij helpen je graag:
• Statische banner (per formaat)
 Beeld en tekst aangeleverd op basis van het specsheet.
 € 135,–
• Animated banner (gif) (per formaat)
 Maximaal 3 slides, beeld en tekst aangeleverd op basis van het 

specsheet.
 € 240,–

Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse 

wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met Event 

Inspiration B.V. op basis van algemene voorwaarden waarvan op aanvraag  

een exemplaar wordt toegezonden. 



 

Bel of mail  
voor meer informatie! 

Jelle van Keulen
jelle@eventinspiration.nl 
T +31 85 0711 891 

Ready? Set? Jelle!
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Event inspiration is een uitgave van Event Inspiration B.V.
Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht


