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V O O R W O O R D

Welkom bij het college Live, Online én Hybride Events. Met dit college

bieden wij u de mogelijkheid uw kennis te actualiseren en te verdiepen.

 

De programmaleiding van Master in Event Management is erin geslaagd

een interessant, actueel en uitdagend programma samen te stellen dat

naast een theoretische verdieping ook inzicht geeft in de laatste

ontwikkelingen in de praktijk.

 

Na het volgen van dit college ontvangt u een deelname certificaat.

 

Wij wensen u veel succes en plezier bij het volgen van dit college.

 

Harry de Winter

Directeur Master in Event Management
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I N L E I D I N G

Voor u ligt de studiehandleiding van het college Live, Online én Hybride events hierin

staat in detail beschreven wat het college inhoudt. Het programma (tijd, locatie en

docent) zijn onder voorbehoud.

 

Webinars? Online Voting? Livestreaming? Meer dan ooit zijn dit bekend klinkende

termen maar hoe werkt het nu precies? Wanneer kan je bepaalde online tools

toepassen voor jouw event. Is het nuttig? Of juist beter van niet?. Hoe stel je iedereen

tevreden, live én online? Onze docent en vakexpert Gerdie Schreuders organiseert al

jaren live, online én hybride evenementen. Zij is op de hoogte van alle trends en tools

die daarbij komen kijken. Een boeiend college over de online wereld van events.

 
Doel van het college
Door de Coronacrisis is de rol van de Event Manager drastisch veranderd.

Evenementen dienen georganiseerd te worden binnen nieuwe veiligheidskaders,

hybride evenementen en online componenten. Als (online) event professional de

belangrijke taak om je voor te bereiden op deze blijvende verandering en je rol

strategisch te transformeren naar het nieuwe normaal. 

Andere vergaderculturen dwingen om creatief te zijn en de ontbrekende omzet te

gaan realiseren door innovatie en nieuwe business modellen. Maar hoe doe je dat?

Docent en vakexpert Gerdie Schreuders neemt je mee in deze veranderende (online

en hybride) omgeving zodat jij Economy-proof je klanten blijvend kan bedienen én

verassen. Geen technische benadering, maar een must voor de live, online én hybride

event professional anno 2021.

Kortom voor een ieder die betrokken is bij de organisatie van evenementen en

zichtbaarheid. En altijd al wilde weten hoe je de digitale/ virtuele wereld kan

integreren.

Lesmateriaal & studiebelasting 
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u

thuis nog eens rustig kan doorlezen. In dit college is geen tentamen opgenomen. U

ontvangt bij volledige aanwezigheid een deelnamecertificaat.

 

Veel plezier en succes bij het college Live, Online én Hybride events!

https://www.eventbranche.nl/nieuws/23-nieuwe-gecertificeerde-eventmanagers-versterken-de-branche-17758.html


  P R O G R A M M A
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Tijd: 13.30 - 17.00 

Docent: Gerdie Schreuders - Founding partner LiveOnlineEvents

Titel: College Live, Online én Hybride events

Inhoud: Altijd al willen weten hoe u gelijktijdig een event voor live en online

deelnemers organiseert? Wat komt erbij een hybride kijken? Wat is Livestreaming?

En hoe zet u dit het meest efficiënt in? Geen technische benadering, maar een

must voor de (online) event professional. 



L E E R D O E L E N
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Wanneer u een event online in kunt zetten om uw doelen te bereiken

Welke vormen van live, online én hybride events er bestaan 

Hoe u zo’n “hybride” event opzet en met welke leveranciers

Hoe u een interessant programma maakt en online deelnemers werft

Wat de manieren zijn om een businessmodel te creëren

Social media te integreren in de eventcommunicatie

LIVE, ONLINE ÉN HYBRIDE EVENTS LEERT U:

 



Hebt u vragen of wenst u verdere informatie. Aarzel niet en neem

vrijblijvend contact op met:

Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

 

+316 506 663 64 

harry@masterineventmanagement.nl 

www.masterineventmanagement.nl 
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https://masterineventmanagement.nl/

