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Bedrijfsreportage

Door de onzekerheid van de markt houden bedrij-

ven de handen op de knip als het gaat om bud-

getten voor bedrijfsevenementen. Zeker bij de 

vijfhonderd grootste bedrijven van Nederland zijn ‘minder 

evenementen’ en ‘bezuinigingen’ aan de orde van de dag. 

Toch is er ook reden voor optimisme, omdat juist deze 

tijden kansen bieden. PPeople is het creatieve eventbureau 

dat u als organisatie in staat stelt juist een positief effect 

te halen uit de crisis door het inzetten van het communica-

tie instrument: evenementen.

Sleutelwoord efficiëntie

Wij, van PPeople geven daarom aan deze tijd het 

sleutelwoord ‘efficiëntie’. Efficiëntie zowel in kosten, 

inspanning als rendement. Natuurlijk begrijpen wij dat 

‘the sky is the limit’- tijden voorbij zijn, maar zeg nou 

zelf, een crisis overleef je alleen met gemotiveerde, 

loyale en positieve medewerkers. Op het moment dat 

het bewustwordingsproces over efficiëntie in de hele 

organisatie duidelijk is, is een organisatie sterk genoeg 

om de schouders er onder te zetten en zich vast te 

bijten om te overleven of er voordeel mee te doen. 

Tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten en 

zo tot betere financiële resultaten. Daar hoort intensief 

investeren in personeel en relaties bij. Ook het bedan-

ken van uw klanten en hen tot ambassadeur maken van 

uw organisatie is de beste en goedkoopste manier van 

positieve merkaandacht.

PPeople zorgt voor een win-win situatie

Aan ons de taak om deze vertaalslag te maken in eve-

nementen, want in deze tijden wordt er al zo veel meer 

gevraagd van de medewerker. Het zou zonde zijn om 

daarbij de motivatiebeloning weg te nemen. Onze evene-

menten draaien daarom om aandacht, communicatie en 

persoonlijke waardering. Hoe? Dat leggen wij u graag uit in 

een persoonlijk gesprek.

Wij zorgen voor  efficiëntie en creativiteit in uw evene-

ment zodat met minder geld meer wordt bereikt. PPeople 

levert nog meer voordeel op, want vaak wordt niet goed 

gekeken naar het effect van een bureau. Uitbesteden kost 

geld, maar wat levert het dan op? De snelheid en profes-

sionaliteit waarmee wij een event organiseren heeft een 

positief effect op kosten en kwaliteit. Daarbij zijn wij in 

staat voorbij de grenzen van de organisatie te kijken, waar-

door de beleving wordt geoptimaliseerd. Het zit ‘m vaak in 

de kleine creatieve details in plaats van dure oplossingen. 

Tenslotte zijn wij tijdens de uitvoer de partij die alles vlek-

keloos produceert, terwijl u als organisatie zich als de gast-

heer/gastvrouw van het evenement kan opstellen. 

Kortom PPeople zorgt voor een win-win situatie tijdens uw 

evenement, crisis of niet!

PPeople is een creatief 

eventbureau, dat u als 

organisatie in staat stelt een 

positief effect te halen uit 

de crisis door het inzetten 

van het communicatie 

instrument: evenementen.

Training 

medewerkers op 

ludieke wijze. 

Concept : “Back to 

School”

Bedrijfsevenementen! 
Juist in deze tijden

Motivatiedag medewerkers. Concept: Building the Best

PPeople
Parallelweg 5 | 5321 JA Hedel | T 073 - 503 90 50

info@p-people.nl | www.p-people.nl


