ZAKELIJK
SPEEDDATEN:

DE PERFECTE MANIER OM EFFICIËNT
CONTACTEN TE LEGGEN!
FlitsDate® maakt ook van zakelijke evenementen een succes. Speeddaten stimuleert op
een leuke en originele manier het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie.
Een effectieve methode, doordat je snel veel mensen kort en krachtig spreekt.

WAT IS ZAKELIJK SPEEDDATEN?
Tijdens een zakelijke speeddate spreken alle rele-

Speeddates resulteren in onverwachte ontmoetin-

vante gesprekspartners elkaar gedurende enkele

gen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende

minuten individueel. Het doel is het delen van

ideeën. Men is hier immers aanwezig omdat hij/zij

kennis, informatie en contacten en het beter leren

openstaat voor nieuwe contacten. Ook zal er hier-

kennen van elkaar.

door meer begrip en waardering voor elkaars werk
ontstaan.

Op de gepersonaliseerde deelnemerskaart staan
alle gesprekspartners inclusief contactgegevens,

TOEPASSINGEN:

wat zij aanbieden of juist zoeken. Deelnemers kun-

• Congressen
• Netwerkevenementen
• Werving en selectie
• Reünies
• Teambuilding
• Publiciteitsstunts
• Kick-off’s
• Introductieweken

nen aantekeningen maken zodat na succesvolle
gesprekken contact met elkaar opgenomen kan
worden.
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om contactgegevens pas te laten uitwisselen nadat beide partijen hiertoe hebben ingestemd; de gegevens staan
dan niet op de kaart.

FLEXIBELE MATCHMAKING MET FLITSDATE®
FlitsDate® heeft al bijna 15 jaar ervaring in het bij elkaar brengen van mensen via speeddaten.
Speeddaten is onze specialiteit en flexibiliteit is onze kracht:
• We zorgen ervoor dat deelnemers met specifieke

zorgen wij ook een uitgebreide lunch, netwerk-

interesses of belangen aan elkaar worden gekop-

borrel of zelfs een grootschalig evenement. Com-

peld, zodat u maximaal rendement haalt uit uw

pleet verzorgd van A tot Z.

evenement.
• Dankzij krachtige speeddate-software en ondersteuning van een eigen ICT-afdeling verloopt het

• Wij kunnen u ook helpen met de promotie van
uw evenement.

evenement zo efficiënt mogelijk. U leest verderop
welke voordelen dit voor u oplevert.
• FlitsDate® heeft goede contacten met bijzondere
locaties en evenementenbureaus. In overleg ver-

Wij nemen ruim de tijd om uw doelstellingen duidelijk te krijgen en uw evenement aan te passen
aan uw wensen.

MAXIMAAL RENDEMENT DANKZIJ UNIEK
SOFTWARESYSTEEM
Gedurende het evenement is het voor ons de

• Dankzij een rapportage-login krijgt u actueel

sport om de juiste mensen met elkaar in contact

inzicht in het profiel van de ingeschreven deel-

te brengen. Dankzij ons unieke softwaresysteem

nemers.

kunnen wij vooraf of zelfs ter plaatse berekenen
met welke splitsing van de actuele deelnemers
en tafelopstelling u het meeste rendement haalt
uit de speeddate. Mede hierdoor is het mogelijk

• indien gewenst verzorgen wij de afhandeling
van de betalingen en inschrijvingen van de deelnemers.

om het aantal netwerkcontacten dat deelnemers
tijdens meerdere evenementen op zouden doen,
nu in slechts enkele uren te behalen:
• Deelnemers vullen hun interessegebied, doel
of elk ander door u gewenste label in. Hierdoor
kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste mensen
(“Interest Groups”) aan elkaar voorgesteld worden tijdens het evenement.
• Tijdens of voorafgaand aan het evenement kunnen deelnemers zich simpel registeren. De deelnemerskaarten printen wij dan ter plekke uit
en ook in deze situatie is opdeling in “Interest
Groups” nog mogelijk.

REFERENTIES
Hieronder vindt u een greep uit door ons succesvol gerealiseerde opdrachten:
Uitgeverij Contact zocht en vond hiermee een
Rechtspraak Amsterdam
Het monumentale gebouw aan de Vijzelstraat
vormde het decor voor een feestelijke bijeenkomst van alle in Amsterdam werkzame rechters. Onderdeel van het programma was een
speeddate, waarmee men op informele wijze
nader kennis met elkaar kon maken.

leuke manier om lezers met elkaar in contact te
brengen en tegelijkertijd aandacht te genereren
voor het boek.

Nederlandse Spoorwegen

Een speeddate bij boekhandel Selexyz in Rotterdam tijdens de presentatie van het boek ‘Ge-

NS vierde de opening van de nachtlijn Rotterdam-Gouda-Utrecht met een treinspeeddate.
Voor deze unieke belevenis werd een coupé
met romantische accessoires ingericht. Hiermee wilde NS benadrukken dat de trein bij

zocht: Man’ (“handleiding voor de single vrouw
die denkt dat alle leuke mannen op zijn”).

uitstek een plek is om nieuwe mensen te ontmoeten.

Uitgeverij Contact

WENST U MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie, een offerte of het boeken van een zakelijke
speeddate kunt u contact met ons opnemen via maatwerk@flitsdate.nl
of via de telefoon op 030-699 33 34 (optie 3).

www.FlitsDate.nl/zakelijk-speeddaten/

