In 5 stappen...

...geen zorgen.
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“...aangenaam,
ontzorgen en ondersteunen van
uw promotionele activiteiten, dat is
Schellekens Events. Wie bent u…?”

Onze klanten
laten doen
waar ze goed in zijn...
De mogelijke diensten die wij voor u kunnen
verzorgen zijn:
Of het nu gaat om het leveren van AV-materialen voor een salesmeeting, het
complete beheer van promotionele activiteiten, het leveren van beursmaterialen
of het beheren van folder en flyermateriaal. Ontzorgen is onze drijfveer.

Als u wenst dat:
uw promotionele materialen met regelmaat worden ingezet op
externe locaties?
gehuurd materiaal dezelfde kwaliteit en uitstraling heeft als die van u?
		
alles gelijktijdig geleverd wordt, scheelt dat kosten en kopzorgen.
		
one-stop-shopping tot de mogelijkheden behoort.
u de beste service krijgt?

Dan gaan we graag met u in gesprek!

...wij doen de rest
“Schellekens Events kwam bij mij op het juiste
moment! Jupiler bijv. een van onze merken van AB
InBev is sterk aan het groeien in Nederland dus ook
onze eventsmaterialen die door marketing worden
aangeschaft worden meer en meer. Qua events
moet je dan denken aan Jupiler festivals, Jupiler
League etc..
Schellekens Events is een zeer gestructureerde
organisatie waar alles duidelijk een naam heeft en
het onderhoud van de materialen goed bijgehouden
wordt of het nu een beachflag of een bar is.
Onverwachtse opdrachten worden direct in de planning gezet en overal is een oplossing voor. Zij nemen
het werk uit handen waar ik niet mee bezig moet zijn.
Een goed contact in deze vorm van samenwerking is
zeer belangrijk, daarom hebben wij tussentijds overleg over alle zaken.”
Suzanne Versmissen – Inbev Nederland

Uw “cost-of-ownership” verlagen is één van onze
doelstellingen!

Uw opties...
Beheren van al uw eigen (promotionele) materialen, vlaggen, beamers,
drukwerk en zelfs promo-voertuigen.
Uitleveren van uw materialen op evenementen en projecten
(transport, op- en afbouw, begeleiding, etc)
Organiseren van andere benodigdheden die u mist (niet eigen
materialen, bv extra AV materialen, meubilair, etc)
Ontwikkelen van transportoplossingen
Point Of Sales
Beheren en uitleveren van uw salesmaterialen
Alles vanuit een uniek boekings- en voorraadbeheersysteem,
24/7 real-time
Pakketverzending
Display-packing

...in 5 eenvoudige stappen!
1

Kennismaking
Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen opstellen.

2

Inventarisatie
Inventarisatie van uw eigen materialen, benodigde externe materialen
en de extra wensen.

3

Invulling EMS

(Event Management System)

Uw inventarisatie digitaal verwerken in ons gebruiksvriendelijk en unieke
softwareprogramma.

4

Uw Eventsupport
Eventsupport en uitvoering van de projecten. Altijd op tijd, 100% werkend
en schoon.

5

Onderhoud en beheer
Opgeruimd staat netjes – alles schoon weer terug, klaar voor gebruik.
Directe inzetbaarheid bevordert een hoge doorloopsnelheid.

Onze referenties spreken voor zich!
Ga hiervoor naar onze site!

stap

1

...kennismaking
“In mijn eerste baan bij Red Bull heb ik Peter
en zijn broer Jan leren kennen. In mijn rol van
eventcoördinator veelvuldig contact met elkaar
gehad en samen de event-logistiek van Red Bull
verder kunnen professionaliseren. In mijn huidige
baan bij Playboy was toen ik hier begon nog
niets geregeld met betrekking tot events en
alle logistiek daaromheen. Ik heb dan ook niet lang na hoeven denken
om Peter te vragen om ook voor Playboy en andere titels zoals Revu en
Panorama dit te gaan verzorgen. Schellekens Events is voor mij een
partij die niet alleen betrouwbaar, stipt en zorgvuldig is maar ook een partij
die meedenkt met de klant om dingen op een kostenefficiënte manier
te doen. Voor mij erg prettig en een zorg minder wanneer ik weet dat
Schellekens Events mijn evenementen logistiek verzorgt.”
Jochem Dielemans – Sanoma Media

Hoe kunnen wij u ontzorgen?

Stap 1 is bij Schellekens Events altijd
een kop koffie met een echte bossche
bol om te achterhalen wie u bent, wie het
bedrijf is en waar u voor staat. Wat zijn uw
doelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief en hoe kunnen wij u ontzorgen…?
Op basis hiervan schetsen we een beeld
hoe we u kunnen ondersteunen, zodat u
kunt doen waar u goed in bent, wij verzorgen de rest. Wij geven de voorzet en u
mag scoren.
Door advisering en het blijven ontwikkelen van innovatieve oplossingen en
ideeën verlagen wij uw “cost-of-ownership”.

stap

2

Uw materialen
24/7 inzichtelijk…

stap

3

...onderhouden
en altijd inzetbaar!

Samen inventariseren en bepalen we op welk gebied u ontzorgt wilt worden.
U kunt hierbij denken aan: In kaart brengen van uw eigen materialen, mogelijke
andere materialen en uw overige wensen. Dit bij elkaar geeft een beeld van het
partnership dat we aangaan.

Al uw materialen zijn 24/7 en overal inzichtelijk
en te reserveren in het online EMS (Event
Management System). U bepaalt wie inlogt, u
bepaalt de autorisaties, u bepaalt de “looks”.

Alles staat klaar, onderhouden en altijd inzetbaar, direct afroepbaar, brandschoon en 100% operationeel.

U bepaalt door een druk op de knop wat u waar
wilt hebben, wanneer en hoelang, wij regelen
het verder. Check de status en u bent up-todate. Het regelen van promotionele activiteiten
was nog nooit zo makkelijk.
Het programma geneert management-informatie, zowel kwantitatieve (budgetten, overzichten,
boekingen, etc) en kwalitatieve (feedback op
locatie, uitstraling, etc).

In kaart brengen van uw promotionele items, uw
missende onderdelen en wensen geeft u rust!

stap

4

Uw imago…
Het beeld dat uw klanten van u hebben,
bepaalt uw succes. Samen gaan we voor
goud. Dat betekent dat wij waken over uw
uitstraling. Niet alleen door het leveren
van schone en werkende materialen, maar
ook door uw ogen en oren te zijn in het
werkveld. Wij maken foto’s en horen wat er
gezegd wordt. Dus u weet wat er speelt.

stap

5

...is wat ons bezighoudt
Het magazijn is onze showroom. Al uw materialen zijn brandschoon en 100% direct inzetbaar. We maken alles schoon, controleren alles
wat terugkomt en repareren wat nodig is (indien
gewenst in overleg met u).
Daarnaast plegen we periodiek onderhoud. Dit
doen we met de juiste discipline en een hoge
inzet. Uw uitstraling wordt hier bepaalt, de
kwaliteit wordt door ons geleverd.
Dat zorgt voor een grotere inzetbaarheid van
dezelfde hoeveelheid materialen, Daarnaast
garanderen we een langere levensduur, door
een goed beheer, nauwkeurig onderhoud en innovatieve transport oplossingen.

Uw uitstraling wordt hier bepaalt!

