EEN SUCCESVOL CONGRES ORGANISEREN

Heb jij een congres of evenement op de planning staan? En hebben ze jou gevraagd om
dit congres te organiseren? Wat goed dat je deze checklist hebt gevonden! Want
hiermee ga jij een succesvol congres organiseren. En inderdaad een congres is niet
zomaar geregeld. Daar komt nogal wat bij kijken. Vandaar dat wij het jou wat makkelijker
maken met deze tips voor het organiseren van een goed congres.
Deze checklist is een ‘musthave’ voor jou als Event manager! Want zeg nou
zelf: een goed begin is het halve werk.
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1.TREF OP TIJD DE
VOORBEREIDINGEN
Met op tijd bedoelen we gemiddeld een paar maanden tot
ongeveer een jaar van tevoren. Zo heb je genoeg tijd om dingen
goed voor te bereiden en acties in te plannen. En zo loop je niet
achter de feiten aan.
Plan een interne brainstormsessie met de volgende
onderwerpen op de agenda;
Wat is het doel en de doelstelling van het congres?
Wat is de doelgroep en hoe gaan we die bereiken en
inspireren?
Wat is het thema/onderwerp van het congres?
Welk budget heb ik te besteden voor het congres?
Welke collega heeft de expertise om te assisteren waar
nodig?
Voorbeelden van doelstellingen zijn: Het stimuleren van de
verkoop, informatie delen of kennis overdragen over een bepaald
onderwerp of vakgebied, in- of externe relaties opbouwen of
versterken, het imago van je product of merk verbeteren of de
naamsbekendheid van jouw bedrijf vergroten.
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2.VIND EEN
INSPIRERENDE
CONGRESLOCATIE

En dan begint de zoektocht naar de locatie die aansluit bij de doelgroep en
het congres.
Hoe vind je nou die ene locatie waar de gasten nog lang over
napraten?

Een goede locatie heeft niet alleen inspirerende zalen, maar denkt ook met
jou mee. Door een vast contactpersoon waar jij contact mee hebt van het
begin tot aan het einde van het congres, voorkom je ruis. Ook zorgt dit
bovendien voor heel veel minder stress. Je moet al zoveel regelen, dan is het
fijn als een locatie in alles met je meedenkt.
hoe is de locatie bereikbaar met OV en de auto?
En is er voldoende parkeergelegenheid?
Dit zijn ook allemaal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden in
de zoektocht naar een geschikte locatie.
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TIPS VOOR DE
PERFECTE LOCATIE
Bezoek de locatie vooraf met onderstaande checklist. Om kennis te maken en zelf te
ervaren of de locatie aan de wensen voldoet.
Inspirerende locatie en zalen
Een vast aanspreekpunt die met je meedenkt
Goede bereikbaarheid met OV en de auto
Ruime parkeergelegenheid
Beleving voor de gasten
Eigen keuken of restaurant
Test te koffie en check de toiletten
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3.COMMUNICEER DE DATUM
Als je een congres organiseert, dan wil je dat er zoveel
mogelijk gasten aanwezig zijn. Wanneer je een datum kiest,
houd dan rekening met feestdagen, vakanties en andere
grote evenementen.
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"We have to adjust our financial
strategy
mogelijk
om je affor
te the
melden met 1 druk op de knop.
next quarter to generate more revenue."
Een laatste optie om de aanmeldingen bij te houden is
doormiddel van een e-mailadres. Maak voor het congres
een eigen e-mailadres aan en communiceer via dit adres.
Zo heb je op 1 plek alle gegevens van het congres. Dit is
makkelijk voor zowel jou als de deelnemer.

Gebruik onderstaande checklist om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en
iedereen tijdig op de hoogte is van het congres.
Prik een datum
Verstuur een save the date
Ontwerp de uitnodiging en het aanmeldformulier
Verstuur de uitnodigingen uiterlijk 6 weken voor het congres
Monitor de aanmeldingen
Stuur een 1,5 week van tevoren een herinnering en vraag om dieetwensen
Content die ervoor zorgt dat mensen deel willen nemen, zonder te veel te verklappen.
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4.ZORG VOOR HET
JUISTE PROGRAMMA
En dan kom je bij het onderdeel ‘programma’. Inspiratie en variatie zijn hierbij de
codewoorden.
Hoe zorg je dat de gasten geboeid worden en blijven?

Belangrijk is dat er een succesvol totaalplaatje ontstaat, waarbij ultieme gastvrijheid
voor jouw gasten centraal staat. Een theater heeft daarvoor alles in huis. Denk aan een
contactpersoon voor jouw organisatie, goede catering en alle technische ondersteuning
voor jouw presentatie. Vergeet dus het licht en geluid niet. Hoe fijn is het om met een
vast team professionele technici te werken? Deze zorgen ervoor dat jouw presentatie
feilloos wordt afgespeeld. Daarnaast kun je ook nog nadenken over passend
entertainment bij jouw congres. De meeste locaties denken hierover mee en hebben
vaste leveranciers.
Wat ook belangrijk is: maak je programma interactief. Dit kan bijvoorbeeld door een
blokkenschema met meerdere subsessies, een catch box microfoon tijdens het plenaire
programma of het gebruik van stemkastjes. En last but not least; plan de keynote
spreker op het einde.
Hierbij een voorbeeldprogramma;
Ontvangst van de gasten met koffie en thee
Plenaire sessie
Lunch
Vervolg plenaire sessie
Break-out sessie/Workshops
Einde congres
Borrel/netwerk
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5.DE DAG VAN
HET CONGRES

En dan is het zover. Na maanden van voorbereiding; de dag van
het congres. Geen stress hoor, alles komt goed! Een duidelijke
briefing helpt jou om structuur in de dag aan te brengen.
Zorg dat jullie op tijd aanwezig zijn op de locatie. Zo heb je nog
even tijd om het draaiboek na te lopen, de zalen te controleren,
de registratietafel in orde te maken en een goede kop koffie te
drinken!
Zorg voor een collega die jou ondersteunt
Maak een duidelijke briefing
Maak een helder draaiboek
Wees op tijd op de locatie
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6.EVALUATIE VAN
HET CONGRES
In de checklist mag het evalueren van het congres niet ontbreken.
Noteer: wat ging er goed en wat kan er beter.

AnVraag
estimation
of our budget and
de gasten om feedback en vergeet ze de dag na het congres niet te bedanken
voor hun bezoek.
Plan voorafgaand
het event alvast follow up tijd in je agenda en
projected
spending
foraanthe
denk alvast na over wat je wilt weten, zodat je volgend jaar kunt optimaliseren.
2nd quarter.
Marketing is used to create the customer, to keep
the customer and to satisfy the customer. With the
customer as the focus of its activities, it can be
concluded that Marketing is one of the premier
components of Business Management - the other
being Innovation.

Zijn de vooraf gestelde doelstellingen behaald?
Wat ging er goed en wat kan er beter?
Zorg voor de juiste follow up naar jouw gasten

HEEL VEEL SUCCES!
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DÉ CONGRESLOCATIE
VAN MIDDEN-NEDERLAND
Succes verzekerd met een congres bij Flint. Een unieke locatie om jouw thema onder de
aandacht te brengen. Een inspirerende plek die jouw gasten niet snel vergeten en die
perfect is voor het overdragen en delen van kennis. Met multifunctionele
theaterapparatuur en technici bieden wij elke spreker het perfecte podium.
Helemaal uitpakken met jouw congres?
Maak er een dynamisch evenement van met stands in de foyer en benut deze ruimte
voor bijvoorbeeld een informatiemarkt. Ook kan je het congres afsluiten met een
gezellige borrel of diner. Een perfecte afsluiting van een professioneel en veelzijdig
congres.

We hebben bij Flint veel ervaring in het organiseren van elk congres. Groot of klein. Onze
evenementcoördinatoren helpen jou graag met de voorbereidingen.
Wil je een Coronaproof congres organiseren?
Wij hebben alle mogelijkheden in huis voor een veilig event.
Kijk op onze website voor alle informatie.
Flint is bereikbaar via: Evenementen@flint.nl of 033-4 229 230.

10.

