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BESTE LOCATIELEDEN 
VAN CLC-VECTA,

Levenslang leren en locaties die dromen najagen. Die zien wij graag in onze klas. Is 

dat passie? Wij denken denken van wel. Passie heeft natuurlijk ontelbare gezichten, 

maar ze hebben allemaal 1 ding gemeen: ze zijn fascinerend voor wie de passie kan  

aanvoelen.  In onze ogen zijn dat de locaties die het beste uit zichzelf weten 

te halen. En deze vibe willen wij graag met CLC VECTA voortzetten, want dit ga 

je meemaken bij School of Venues. Wij zijn een nieuw educatie platform binnen de  

meeting- en event industrie en vinden het vooral belangrijk om onze kennis 

op het gebied van venue marketing, locaties, events en opdrachtgevers op een  

interactieve manier te delen.  

Speciaal voor de leden van  CLC VECTA bieden wij 4 powersessies aan voor 

€1.800,- voor 2 personen inclusief een online voortganggesprek. De powersessies 

zijn van 09.00 tot 13.00 inclusief lunch. Mocht je vragen hebben over de inhoud 

van de sessies kijk dan op onze website www.schoolofvenues.com. We kijken er 

ontzettend naar uit.

Tot schools, 

Diederik Smit & Stijn Oude Vrielink
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Je voelt je 100% thuis op het gebied van marketing 
en je bent op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 
jouw meeting- en eventvenue.

Je hebt een Sales/Marketing functie en je wilt 
graag je kennis op het gebied van marketing verder 
ontwikkelen. 
 
Je bent nieuwsgierig,creatief,ondernemend en je 
werkt op de marketingafdeling van een meeting- en 
eventvenue: check!

Je bent als meeting- en eventvenue nieuw in de 
markt.

Je wil je huidige kennis verbredenen en verdiepen.

Je vertrouwt op je buikgevoel en je bent een  
spotter op het gebied van ‘trends’. 

Schrijf je dan nu in voor onze powersessies! 

JOUW PROFIEL?

De Powersessies
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VAN VENUE  
NAAR BRAND

MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018 - 09.00 UUR - 13.00 UUR - LOCATIE: OMGEVING UTRECHT

Opdrachtgevers verwachten meer dan ooit toegevoegde waarde van jullie  

meeting- en eventvenues. Ze beslissen steeds sneller en weten vaak heel 

goed wat ze willen. Sommigen zijn zelfs keihard! Voldoe je niet aan hun 

eisen, dan word je overgeslagen. Sluiten jouw kernwaarden nog aan bij jouw  

hedendaagse identiteit? Roep je wel het juiste gevoel op? Welke  

investeringen moet je eigenlijk doen om van jouw venue een merk te bouwen? Heeft  

iedereen binnen jouw venue dezelfde visie, en wat is je belofte naar je klant?  

 

In deze powersessie laten we jou zelf nadenken over de belangrijkste  

elementen binnen venue branding en nemen we je mee in de wereld van  

betekenismarketing. Wij geloven dat er uitdagingen moeten zijn om met jouw venue echt 

- betekenisvol - verschil te kunnen maken. Je gaat in deze powersessie actief met 

andere venues en experts aan de slag met de uitdagingen waar jij mee te maken hebt, 

want leren van anderen is meer bereiken. 

Tijdens de powersessie ‘Van venue naar brand’ komt het volgende aan bod: 

+ Introductie over de rol van branding voor venues 

+ Cases van andere venues 

+ Brainstorm over je eigen merk met andere experts en venues

Met welke waardevolle ‘kennis’ kom je thuis? 

+ Basiskennis om van jouw venue een merk te bouwen 

+ Je snapt de grondbeginselen van betekenismarketing en merkverbindingen 

+ Praktische tools waarmee je direct aan de slag kan gaan

Voor wie binnen de evenementenlocatie is het bedoeld?  

+ Iedereen die zich vanuit marketing en marketingcommunicatie  

  bezighoudt, of bezig wil gaan houden met het thema ‘branding’  

+ Accountmanagers die deeltijd met marketing actief zijn 

+ Nieuwe venues die net op de markt gekomen zijn 
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VENUE CONTENT 
MARKETING
Venue content. Contentmarketing. Ja! Natuurlijk. Moeten we absoluut iets mee 

doen. Liefst gisteren. Want iedereen doet het al. Dussss, aan de slag! Wij weten  

dat achter  iedere meeting- en eventvenue  een verhaal schuilt gaat. Een verhaal dat je zo  

graag wilt delen met jouw opdrachtgevers en fans dat je niet kunt wachten om te  

beginnen met boeien en binden. Maar hoe bedenk je en creëer je content die bij jouw 

venue past? 

Met deze powersessie beginnen we met het einde: de stip op jouw horizon. Het DNA van 

jouw venue zit in je bloed, dus tijdens deze powersessie over de basisbeginselen van 

content marketing laten wij je zelf nadenken over hoe je jouw opdrachtgevers beter 

bereikt, motiveert en activeert. Dit doen we door co-learning. Wij zetten je in een team 

met andere venues én een expert of opdrachtgever uit de branche. Het doel: het creëren 

van content die bij jouw venue past! Daarbij delen we interessante feiten uit het  

nieuwste Locatieonderzoek en de Locatie benchmark van dit jaar. Het enige wat jij 

hoeft mee te nemen is de visie, missie en kernwaarden van jouw venue. 

Tijdens de training ‘Venue content marketing’ komt het volgende aan bod: 

+ Introductie over de rol van contentmarketing voor venues 

+ Feiten uit het Locatieonderzoek & Locatie benchmark  

+ Praktische tips en tools die je direct kunt toepassen  

+ Powersessie over je eigen content 

 

Met welke waardevolle ‘kennis’ kom je thuis? 

+ Je bent in staat om invulling te geven aan het content  

  marketingbeleid van jouw venue  

+ Veel inspiratie. Samen met andere venues laten we vooral  

  jou nadenken over jouw eigen venue content  

 

Voor wie binnen de evenementenlocatie is het bedoeld?  

+ Accountmanagers die deeltijd met marketing actief zijn 

+ Startende contentmakers binnen venues 

+ Iedereen die meer wil weten over het maken van venue content 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018 - 09.00 UUR - 13.00 UUR - LOCATIE: OMGEVING UTRECHT
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ONLINE VENUE 
MARKETING
Honderden andere meeting- en eventvenues  willen precies hetzelfde als jij:  

online aandacht. Maar online is er constant sprake van verleiding en afleiding.  

Hoe zorg je ervoor dat jouw venue de verleiding is waar de  

opdrachtgever bij stil blijft staan? Welke online kanalen gebruikt jouw  

opdrachtgever? Hoe denkt jouw opdrachtgever, en waar en hoe zoekt hij/zij?  

 

Tijdens deze powersessie kom je in contact met de belangrijkste tools waar een basis 

online marketeer over moet beschikken bij het opzetten van een online strategie. Door 

inzicht te geven in persona’s uit het Locatieonderzoek leer jij jouw doelgroep beter 

te begrijpen en weet je waar(op) ze zoeken. Door te investeren in marktonderzoeken en  

benchmarks maken wij bij School of Venues veel gebruik van de kennis uit de markt. Hier komen 

wij veel te weten over jouw opdrachtgevers, en dat is de basis van jouw online strategie.  

 

“Together we will make your venue the venue of tomorrow.” 

Tijdens de powersessie ‘Online venue optimalisatie’ komt het volgende aan bod: 

+ Introductie over de rol van online marketing voor venues 

+ Feiten uit het locatieonderzoek & locatie benchmark 

+ Basis online marketing strategie voor venues  

+ Cases en voorbeelden van succesvolle venues 

Met welke waardevolle ‘kennis’ kom je thuis? 

+ Je bent bekend met de beginselen van een online marketingstrategie 

+ Je begrijpt het zoekgedrag jouw opdrachtgever beter 

+ Je bent in staat om invulling te geven aan het online marketingbeleid 

+ Veel inspiratie 

Voor wie binnen de evenementenlocatie is het bedoeld?  

+ Accountmanagers die deeltijd met marketing actief zijn. 

+ Iedereen binnen een venue die ambities heeft op het gebied  

  van online marketing 

+ Nieuwe venues die net op de markt gekomen zijn 

 
MAANDAG 15 OKTOBER 2018 - 09.00 UUR - 13.00 UUR - LOCATIE: OMGEVING UTRECHT
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HOE‘SOCIAL’IS 
JOUW VENUE?
Het is taggen geblazen! Social media zijn niet meer weg te denken bij meeting- en  

eventvenues. Veel venues zetten social media in voor hun communicatie, marketing en PR. 

Hoe leuk is het om een omgeving te creëren waar een hoge mate van interactie plaatsvindt!  

Veel venues hebben echter nog moeite om deze mooie manier van interactie te creëren.  

 

Zitten jouw opdrachtgevers wel tussen all die likes, stories en followers?  

Welke tone of voice past het best bij jouw doelgroep? Daar ligt de uitdaging in dit  

snel veranderende social media landschap. Tijdens de powersessie ‘Hoe social is jouw 

venue?’ gaan we in op wat een solide social media strategie kan doen met jouw venue. 

We laten jou zelf nadenken over je eigen strategie, want er is niemand die de locatie 

beter kent dan jij! Je gaat actief aan de slag met andere locaties en experts om samen 

de basisbeginselen van jouw locatie op te beschrijven. 

Tijdens de powersessie ‘Hoe social is jouw venue’ komt het volgende aan bod: 

+ De eerste stappen naar een solide social media strategie  

+ Welke kanalen zijn interessant voor evenementenlocaties 

+ Hoe creëer je content bij thema’s die passen bij jouw opdrachtgevers 

 

Met welke waardevolle kennis kom je thuis? 

+ De social media kanalen die interessant zijn voor venues  

+ Je bent in staat om invulling te geven aan het social mediabeleid  

+ Veel inspiratie. Samen met andere locaties laten we vooral jou nadenken  

  over jouw eigen social media strategie. Learning by doing 

Voor wie binnen de evenementenlocatie is het bedoeld?  

+ Accountmanagers die deeltijd met marketing actief zijn 

+ Iedereen die ambities heeft voor social media marketing 

+ Nieuwe locaties die net op de markt gekomen zijn 

 
MAANDAG 19 OKTOBER 2018 - 09.00 UUR - 13.00 UUR - LOCATIE: OMGEVING UTRECHT
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WIJ

DIEDERIK SMIT 
SCHOOL OF VENUES

STIJN OUDE VRIELINK 
SCHOOL OF VENUES

155 dagen, 245 kopjes koffie, 2153 SLACK messages, een  

huisgemaakte pasta van de vriendin van Diederik, 23 Google  

Hangout-sessies, The Next Web volledig uitgeschreven op een A4tje, de resultaten  

van het locatieonderzoek + Locatiebenchmark tot in detail geanalyseerd, 4 ac-

count managers in 9 weken tijd opgeleidt tot junior venue marketeers met als 

klap op de vuurpijl een  examen met 3 venue marketeers in de jury is de basis  

geweest voor School of Venues. Wij zijn er niet alleen helemaal klaar voor,  

we hebben er ook zin in om van jouw venue de venue van morgen te maken!  

 

Klein en..
fijn! Je zit in een groep van maximaal 20 deelnemers. 

Made for..
meeting- en evenementenvenues. Niemand anders..

Tips & trick..
van experts en andere meetings- en evenementenvenues.

Wij delen..
waardevolle kennis van de markt uit het locatieonderoek en de  

Benchmark voor meetings- en evenementenvenues.

Co-learning
we gaan voor interactie, want leren van anderen is meer bereiken.



WWW.SCHOOLOFVENUES.COM

HIGH PROFILE LOCATIES BV I FRANZ ZIEGLERSTRAAT 34 AB I 1087 HN AMSTERDAM I INFO@SCHOOLOFVENUES.COM


