
DURF JIJ TE ZIJN?    

Een van de grootste uitdagingen 
voor organisaties in de toekomst is ‘zijn’.

      Niet claimen, 
niet doen alsof,  

niet roepen, 
maar ‘zijn’. 

 
Bring your (brand) story LIVE!
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TODAY ISN’T  
JUST ANOTHER DAY

TODAY WE BRING
YOUR   ST    RYBR

AN
D

Omdat ook jouw verhaal dé doorvertelfactor moet hebben!
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Al ruim 25 jaar komen bedrijven en organisaties bij ons omdat ze live willen laten zien wie ze ‘zijn.’ Een organisatie die durft te zijn, heeft een 
eigen geluid, volgt haar eigen koers en gelooft in zichzelf. De organisatie, het merk én de mensen hebben een verhaal te vertellen. Wij helpen dit 
verhaal te vertalen naar eventconcepten die het manifest zijn voor wat de organisatie is, wie zij wil zijn én weerspiegelen waarvoor zij staat in de 
wereld van vandaag en morgen: ‘Your (brand) story Live.’

Een goed eventconcept trechtert essenties uit het DNA en de kernwaarden van een organisatie en zet deze om naar een onderscheidend ver-
haal dat aansprekend en begrijpelijk is voor de doelgroep. Wij helpen dit verhaal te vertalen naar eventconcepten die bijdragen aan het naar een 
hoger plan tillen van de organisatie, het merk en de mensen.

Wat voor soort event je ook organiseert, elk event kan maar één keer tot een succesvol en spraakmakend event worden gemaakt. 
Telkens weer is het de uitdaging om dit voor elkaar te krijgen, want elk event vraagt om een unieke benadering en voorbereiding. 
Inherent aan de ontwikkelingen van de huidige tijdgeest worden bovendien steeds hogere eisen gesteld aan eventconcepten. Het bedenken, 
ontwikkelen en organiseren van eventconcepten vraagt om een allesomvattende en conceptmatige aanpak. Het vraagt om een gedegen 
voorbereiding, kennis van ‘vak en markt’ , logisitiek inzicht, een sterk organisatorisch vermogen én het ongrijpbare fenomeen creativiteit. 

“If you want to produce special work, it’s worth collaborating with special people” 
(Sir John Hegarty - Hegarty on creativity: there are no rules - 2014)

DURVEN 
Z I J N
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Eventconcepten als onderdeel van een groter 
geheel en met een verhalend vermogen 

resulteren in events met een extra dimensie. 

Er is veel mogelijk niet alleen tijdens, maar 
ook voor en na.

Eventconcepten kunnen bijdragen aan het 
naar een hoger plan tillen van de organisatie, 

het merk en de mensen.

Beleven is beter dan beloven!

VERHALEND 
V E R M O G E N
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Een mooie ontwikkeling is dat mensen niet meer alleen kiezen voor organisaties om wat ze kunnen, maar in belangrijke mate ook om  
wat ze betekenen. Dit soort organisaties zijn niet zomaar een resultaat, maar vooral een bron van inspiratie. Niet werken aan een kunstje, 
maar handelen vanuit een overtuiging. Echte schoonheid komt van binnenuit. Dit zijn organisaties waar wij ons graag aan commiteren.  
 
Dit zijn de organisaties, maar vooral de mensen, waarmee wij in co-creatie eventconcepten bedenken, ontwikkelen en produceren die 
bruggen slaan van de organisatie naar de buitenwereld én omgekeerd. Wij noemen het eventconcepten die het vermogen hebben om 
mensen te verbinden, te versterken en te verrijken. De optelsom van persoonlijke voldoening, zakelijke verwerving en maatschappelijke 
verbetering. 
 
Onze opdrachtgevers waarderen ons (al ruim 25 jaar) het meest om onze hoge mate van expertise, onze betrouwbaarheid,  
onuitputtelijke bron van inspiratie en het onvoorwaardelijke ontzorgen. 1 
 
Of het nu gaat om ad hoc consultancy op korte termijn, of om een samenwerking op langere termijn, de wisselwerking tussen  
organisatie en de objectieve benadering van ons team is altijd een absolute meerwaarde. 

Samen maak je het verschil! 

  1 Stan & Stacy, (Inbound) Marketing onderzoek, Marquis Evenementen, 2016

FINDYOUR 
GREATNESS
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Er was eens, een team van creatieve professionals, dagelijks werkzaam in een prachtig en inspirerend pand 
gelegen aan de Dongevallei. Een prachtig natuurgebied gekoloniseerd door vliegende en zwemmende fauna, 
een gebied zo ingericht dat hooglanders rustig kunnen grazen. Dit is hét gebied, dé broedplaats, hét kloppend hart, 
waar verschillende specialismen samenkomen en krachten worden gebundeld. Dit is de plek waar doelgericht 
wordt gewerkt aan spraakmakende eventconcepten voor jouw organisatie of merk.

Namens ons team wensen we je heel veel succes, motivatie en inspiratie 
met het bedenken, ontwikkelen en organiseren van het eerstvolgende eventconcept. 

Wij zijn team MarQuis evenementen

We all                           stories, journeys and experience...

ONS VERHAAL
HET VERHAAL VAN ANDEREN CENTRAAL STELLEN, DÁT IS ONS VERHAAL

https://www.marquis-evenementen.nl/contact/
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We all                           stories, journeys and experience...

Genoeg over ons. 
Wat is jouw verhaal?  

 

 
Hoe kunnen wij als evenementenbureau helpen 

méér uit jouw event te halen?

Dalempromenade 70
5035 KL TILBURG 
Tel: +31(0)13 – 521 08 05
 

Web: www.marquis-evenementen.nl 
Mail: info@marquis-evenementen.nl


