"Ontmoet, beleef, herinner!"
KWIK is een fullservice evenementenbureau dat al 18 jaar met passie B2B
evenementen organiseert en bedrijven in relatie- & marketingcommunicatie
ondersteunt. Wij zorgen dat mensen elkaar ontmoeten in een vertrouwd
aanvoelende en feestelijke sfeer. Met een op maat gemaakt concept van
food, drinks, entertainment, aankleding en activiteiten creëren wij een
beleving die zorgt voor een blijvende fantastische herinnering.
Dus bent u op zoek naar een evenementenbureau dat uw winkelcentrum of
winkelstraat omtovert tot een gehele beleving op maat? Wij staan voor u
klaar!

Bekijk hier onze bedrijfsfilm

Entertainment
Elke ondernemer wil het winkelende publiek graag zo
lang mogelijk in het winkelcentrum of in de winkelstraat
houden. Daar zorgen wij voor door gaaf entertainment
voor jong en oud langs te laten komen. Dit kan klein zijn
in de vorm van een verkleed duo die goodies uitdelen of
een springkussen voor de kids, maar ook groot in de
vorm van bijvoorbeeld een ijsbaan of een foodfestival,
je kunt het zo gek niet bedenken!

Marketing & Communicatie
Wij bieden allerlei verschillende vormen van marketing
en communicatie aan. Zo ontwerpen en beheren wij
websites en social media accounts van onze klanten en
verzorgen wij daarbij zowel de online als offline
advertenties, schrijven wij persberichten en verzorgen de
posters rondom alle leuke activiteiten. Van design tot
teksten schrijven tot drukken: u roept maar en wij doen!
Nieuwe huisstijl of logo nodig? Ook dat kunnen wij!

Aankleding
Om de ultieme beleving en sfeer tijdens het winkelen te
creëren is aankleding heel belangrijk. Rondom feestdagen
zorgen wij ervoor dat het winkelcentrum of de winkelstraat
er knus en gezellig uitziet!
Ook het onprettige aanzicht van leegstand kan worden
opgelost door te met raamstickers de ruimte af te plakken,
tijdelijk een leuke pop-upruimte te plaatsen met
bijvoorbeeld een knutselhoek of voor een andere vorm van
kunst te kiezen voor de ramen, zoals beletteren.

Enthousiast geworden?
Neem contact met ons op en plan een intake in!

www.kwik.eu

@kwik.eu

071 513 77 75

Kwik_events

sarah@kwik.eu

Kwik events & relatiemarketing

Delftse Jaagpad 7
2324 AA Leiden

