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Binnenkort 
iets te vieren?

Post doornemen Simons Vraag Sandra hiermee te beginnen elk
e dag!

-  Locatie weer bekijken. Ruimte podium en dansvloer? Kleedkamer? Beschikbare data? 

 Sitting diner apart
e ruimte! Past nooit

-  Uitnodigingen feest 
 tekst opstellen h

oe? Wie kan helpen? 

  Moet indrukwekkend! Thema?

-  Offerte drukker Te duur, alternatie
f?

- Intranet? Huisadres Posters?
 Ook partners mee! 

-  Vr 18 mrt 11.00 Sollicitant P&O  Bellen met uitnodiging

-  Afspraak bands maken om te luisteren band
 uit Den Bosch niet beschikb

aar. Wat nu?

-  Cateraar kiezen (af
spraken maken) met bediening! 

-		Menu	en	wijn	bespr
eken	met	directeur	wate

r?	Sterke	drank?
	√	Eigen	wijn	vo

or	directietafel,	w
eer	ander	hoofdge

recht!

-	Wensen	doorspreken
	feest	met	directie	√

Namenlijst	in	E
xcel	zetten

	voor	

deelnemersregistrat
ie√	Wie	doet	reg

istratie	

aanmeldingen? Liset?

-	Bloemist	bellen	(tafelstu
kken,	boeketten	vo

or	sprekers)	√	30
	mrt		afspraak

- Marketingoverleg 20 mrt  Bel Henk of iemand anders de not
ulen kan doen

- Muziekkeuze tijdens
 het diner Spaans

 trio of modern? 

- Wie verzorgt de ban
d (eten/drinken et

c)

- Wie maakt het draaiboek
?

*To-do-list bedrijfsf
eest

- Thema?

- Walking-
 of sitt

ing din
ner?  

  Check l
ocatie 

wat past

-  Hostess 
inhuren

 bij hos
tessbur

eau 

voor en
tree, g

arderob
e en 

toilette
n hoeve

el?

-  Benodigd
e elek

tricite
it band

? 

 Check d
it met loca

tie 

 (Krachtst
room?)



Een verrassend en doordacht thema uitgewerkt in een plan 
van aanpak, waarin de communicatie naar uw gasten, de 
contactmomenten en de middelen nauwkeurig op elkaar zijn 
afgestemd. Communicatie zoals het hoort te zijn.

Samen met u alles van A tot Z regisseren …                                   ... en daarmee de juiste snaar raken …                                   ... dat geeft een tevreden en voldaan gevoel!

Passende muziek voor iedere gelegenheid met een breed aanbod 
professionele musici, bands en DJ’s. Een draaiboek op maat voor 
een perfecte productie. Fantastisch zaalgeluid en een uitgekiend 
lichtplan brengen u en uw gasten in de juiste sfeer. 

Bij uw evenement worden heerlijke gerechten geserveerd die aan- 
sluiten bij het thema. Uiteraard wordt rekening gehouden met 
het seizoen en bieden wij verrassende cateringconcepten. Met de 
juiste aankleding geven wij iedere locatie de gewenste uitstraling.

www.muac.nl

Muac Productions, de perfecte afstemming voor een onvergetelijk evenement

Thema en communicatie Entertainment	en	productie Catering en locatie

Zoveel te regele
n, 

maar waar begin je ? Thema en communicatie

Entertainment	en	productie

Catering en locatie

         +
Muac Productions

Cheers	Events

& &

Muac Productions


