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V O O R W O O R D

Welkom bij het college Online Event Production. 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 deelnamecertificaat, welke is

herkend door de belangrijkste brancheverenigingen.

 

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

Wat leuk dat u Online Event Producer van de toekomst wilt worden! 

 

Na deze training bent u in staat om high-end online events te organiseren. De training

bestaat uit een afwisselend programma met een theoretisch gedeelte door

verschillende experts, en diverse opdrachten zodat u direct de toepassing kunt maken

van de geleerde stof.

Online events brengen veel uitdagingen met zich mee. De techniek moet vlekkeloos

werken, het format moet interessant om naar te kijken en volledig geïntegreerde

interactie met je deelnemers is nodig om hen betrokken te houden. Want de online

doelgroep heeft maar één klik nodig om het event te verlaten. Wat betekent dit voor

uw rol als event professional? Rutger Bremer, mede-oprichter van Momice begeleid

dit college samen met diverse experts uit de wereld van online events. Zij leggen u

precies uit wat er voor uw rol verandert en hoe  u de verwachtingen van

opdrachtgever en deelnemer kunt blijven overtreffen.

Doel van het college
Online events zijn niet meer weg te denken in het huidige event landschap. Als event

professional weet u natuurlijk alles van fysieke evenementen. Maar hoe maakt u met

een online event net zoveel impact bij uw doelgroep als met een fysiek event? Wat

komt er kijken bij de voorbereiding, inhoud en communicatie? Tijdens deze training

leert u hoe u uw deelnemers op het puntje van hun stoel laat zitten, zonder dat ze

voortijdig wegklikken!

Door de Coronacrisis is de rol van de Event Manager drastisch veranderd. Als online

event professional de belangrijke taak om u voor te bereiden op deze blijvende

verandering en uw rol strategisch te transformeren naar het nieuwe normaal zodat u,

Economy-Proof uw klanten blijvend kan bedienen én verassen. Geen technische

benadering, maar een must voor de (online) event professional.

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

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

ontvangt een digitaal deelname certificaat.

 

Veel plezier en succes bij het college Online Event Production!

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: 09.30 - 11.30 

Docenten: Rutger Bremer en Robert Daverschot

Titel: De perfecte combinatie van format, interactie en stream software

Inhoud:  In het het ochtendprogramma leert u hoe een format bedenkt zoals u

ook fysieke event concepten bedenkt met daarbij passende interactie en stream

software zodat de kijker iedere minuut op het puntje van haar stoel zit.

Tijd: 09.30 - 11.30 

Docenten: Rutger Bremer en Robert Daverschot

Titel: Slimme registratie, communicatie en evaluatie doe je zo

Inhoud: In het tweede deel van deze dag leert u uw doelgroep enthousiast te

maken zodat ze naast deelnemen ook het gewenste gedrag na het online event

vertonen. Daarnaast leert u evaluaties zoveel makkelijker te maken door alleen de

doelstellingen en feedback van deelnemers te bespreken.



L E E R D O E L E N
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Event doelen bepalen en meetbare doelstellingen formuleren.        

Verschillende online formats en het format met de meeste impact kiezen.     

Een briefing opstellen voor presentator en sprekers.     

Verschillende interactietools en tips voor effectieve publieksinteractie.       

Livestream software en hoe hierin de juiste keuze te maken.       

De communicatie en registratie van online events slim inrichten     

Event doelstellingen meten met behulp van een bezoekersenquête.

ONLINE EVENT PRODUCTION 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/

