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Checklist TRENDS VOOR EVENTS 
 
 
Algemene trends 
• toenemende behoefte aan meetbaarheid van het rendement van het evenement 
• gasten willen zelf ervaren in plaats van alleen kijken (beleven!) 
• kleinere evenementen (geen anonimiteit maar �speciaal voor u��) 
• geen éénmalige evenementen maar meer herhaling (lange termijnbeleid) 
• groei van evenementen als communicatiemiddel, als onderdeel van het strategisch 

communicatiebeleid zet zich voort (event marketing) 
• goede doelen, zakelijke liefdadigheid, zakelijk verantwoord ondernemen 
• minder luxe uit prijsoverweging, �back to basics� 
 
 
Locaties en inrichting 
• aparte locaties zijn in, standaard is uit 
• industriële locaties (oude fabriekshallen gerenoveerd tot spraakmakende 

evenementenlocaties) 
• minimalisme in inrichting, strak �design�. Veel wittinten en RVS. 
 
 
Culinair 
• hapjes gepresenteerd op verrassende wijze; stokje saté of mousse in kleine glaasjes 
• presentatie van gerechten en buffetten anders-dan-anders, verfijnd 
• vers bereidde en lichte maaltijden  
• 'life cooking' concept (ter plekke koken in het zicht van de gasten) 
• wokgerechten, Aziatische gerechten 
• 'fusion cooking': het beste van alle werelden 
• wraps en kleine gerechtjes, tapa�s 
• proeverijen 
• niet simpel vlees en vis, ook biologisch, vegetarisch, thematisch, kunstzinnig 
• losse items, bijvoorbeeld waterbar, sushibar 
• gezondheid, vers gemaakt 
• champagne 
• aversie tegen rijen bij buffetten 
• meer rondgaan met eten, gepresenteerd in kleine porties.  
 
 
Entertainment 
• DJ's / discomuziek 
• energisers / ontsuffingsactiviteiten tijdens conferenties 
• professioneel cabaret of theater op maat toegepast 
• professionele Coverbands (in plaats van top-40). 
• 'ZAP-feesten': veel verschillende acts die zich in verschillende zalen afspelen 
• wereldmuziek, loungemuziek, operamuziek en jazz 
• professionalisering van entertainment voor kinderen 
• theatraal entertainment, verrassend  
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Audiovisueel & techniek 
• speciale websites voor het evenement; webregistratie, informatie 
• evenementen worden technisch complexer: de audiovisuele apparatuur maakt grote 

sprongen vooruit, high-tech shows en presentaties winnen terrein 
• uitbreiding van communicatietechnieken met SMS, e-mail, intranet  
• USB-stick als give away met daarop de presentaties of foto�s van het evenement. 
 


