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BUSINESS BREAKS
Tegenwoordig is er steeds meer informatie te delen
terwijl de spanningsboog korter wordt en de schermtijd
toe neemt. Hoe kun je er voor zorgen dat er geen
overload aan informatie ontstaat en dat je werknemers
niet uitgeput raken? Met andere woorden: Hoe zorg je
dat alle onderdelen van je (online) event of webinar even
goed worden opgenomen door je werknemers?
Met de “Business Breaks” bieden wij unieke, korte
onderbrekingen aan binnen jouw event. Hierdoor
kunnen je werknemers hun gedachten even op een
ander spoor zetten.
Na de “Business Breaks” zijn uw werknemers,
gegarandeerd, weer voldoende opgeladen om actief aan
het volgende onderdeel deel te nemen.

BOOST, BREAK, REFRESH
AND… REFOCUS

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
DIGITAAL PLATFORM

Voor het los gebruik van onze platformen leveren wij
een operator mee.

PRESENTATIE

Een belangrijk element tijdens je online event is een
goede, professionele, presentator/moderator die het
event in goede banen leidt.

DE BORRELSHOW

De digitale vrijdagmiddagborrel.
Ook leuk op de andere dagen van de week.

ENERGIZERS

Een originele toevoeging aan jullie event nodig?
Van korte meditatie workshop tot muzikaal
intermezzo; wij passen de break-moment graag aan
op jullie wensen.
MAATWERK

DIGITAL

PLATFORM

DIGITAAL PLATFORM
Hou je publiek erbij tijdens een event.
Interactief, met de telefoon, tablet of laptop.
Mogelijkheden:
- Tot 100.000 personen
- Voting /polls
- Social Walls
- Quiz
- Prijzen Loterij
(onder de aanwezigen prijzen verloten)
- Logo implementatie
- Huisstijl implementatie
- Tailor made quiz vragen
- Individueel of in Teams

Preview Voting Monitor

Mobile Voting Audience

1 tot 5000 personen
prijs €1500,- incl. voorbereiding / incl. operator
vanaf 5000 personen
Prijs op aanvraag

Preview Social Wall Monitor

DIGITALE BINGOKAART
Laat belangrijke thema’s op een leuke manier terug
komen tijdens jouw event.
Log in met je telefoon, tablet of laptop en en speel
individueel meet me je eigen, unieke, bingokaart.
Mogelijkheden:
- Maatwerk invulling bingokaart
- Logo implementatie
- Kleuren implementatie

1 tot 5000 personen
prijs €795,- incl. voorbereiding / incl. operator
vanaf 5000 personen
prijs op aanvraag

Voorbeeld digitale
bingokaart

PRESENTATIE

DE PRESENTATOREN
Bas Bovelander
Studeerde Theater Techniek aan het Graﬁsch Lyceum
en studeerde als Acteur/Theatermaker af aan Frank
Sander ‘s Akademie in Amsterdam. Was o.a. te zien in de
voorstelling: Wordt u al Geholpen en was meer dan
acht jaar lang verantwoordelijk als creative en producer
voor de vrijdagmiddagborrel: Edelwise in Amsterdam.
Daarnaast bedacht Bas als entertainment maker talloze
unieke concepten o.a. voor Booking.com en BNN/VARA.
Job Bovelander
Studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam en is momenteel als
schrijver betrokken bij de televisieserie Goede Tijden
Slechte Tijden. Als acteur speelde Job in diverse
theatervoorstellingen waaronder ANNE en Ciske de Rat,
was op televisie te zien in Dokter Tinus en Zeg ‘ns AAA.

Prijs: €995,- per dag incl. voorbereiding

DE BORRELSHOW

DE BORRELSHOW
De Borrelshow

(een mix tussen een Quiz, Live music & Competities)

Ga op het puntje van uw stoel zitten, laat die hersens vast
kraken en maak je klaar voor deze rollercoaster.
In rap tempo vliegen de quizvragen je om de oren, sta je
ineens midden in een dansworkshop en zing je luidkeels
mee met onze artiesten en last but not least ben je ook
nog eens de winnaar van het lingo letterwoord.
Een online beleving in high speed modus met:
●
Interactie
●
Plezier
●
Live zang
●
Een Quiz
●
Lingo letterwoord
●
Verschillende competitie
20 tot 45 minuten
(perfecte high energy afsluiter en verbinder)
Prijs vanaf €2750,- incl. geluid & video inprikken op
locatie.

ENERGIZERS

POWER WORKOUT
Het opwarmen van de schouders & nek is belangrijk voor
al dat beeldscherm staren. Gevolgd door een niet al te
serieuze power workout waardoor je straks met gemak je
vingers over het toetsenbord kan laten glijden.
Samantha de Water is een echte powervrouw. Momenteel
resident choreographer bij
Tina de Musical van Stage Entertainment en als danseres
o.a. te zien bij: The Voice of Holland, Studio 21 en The
Bodyguard. Met gemak legt ze haar been in je nek. Maar
wees maar niet bang, dat hoef jij niet te doen tijdens deze
korte power workout.

5 tot 10 minuten
(Ideaal als opwarming voor het event)
Prijs: €595,-

MUSIC ENERGIZER
Muziek is een universele taal die iedereen verstaat.
Maar wat voor effect heeft muziek op het menselijk
lichaam? En zorgt muziek ervoor dat je iedere dag
positief en vol goede moed begint?
Muzikant Diederick Ensink neemt je mee in de wondere
wereld van muziek en geeft middels zijn music energizer
een nieuwe, verrassende kijk op muziek.
Diederick Ensink is een multitalent pur sang. Hij
studeerde aan het conservatorium van Tilburg en tourt
momenteel met zijn theatervoorstelling Diederick’s
Debuut door het land.
5 tot 15 minuten break
Extra: Bedrijfs of event song op maat
Prijs: €595,Prijs: €395,- song op maat
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BINGO MET BALLEN
Het stimuleren en trainen van de grijze massa is belangrijk
voor de concentratie.
Wees scherp, alert en gefocust want deze bingo is net even
anders dan een ouderwetse bingo.
In high speed modus vliegen de bingogetallen je om de oren
terwijl er tegelijk ook nog eens bekende songs versneld en
achterste voren voorbij komen, die je moet afstrepen op de
kaart.
Herken je de nummers?
Lukt het jou om te multitasken tijdens deze bingo?

5 tot 15 minuten high speed energiser
Prijs: €595,-

BODY AWARENESS
Veel mensen zijn zich niet altijd bewust van hun
lichaamstaal. Hierdoor kunnen ze onbedoeld
negatieve signalen afgeven.
Middels de Body Awareness maak je kennis met
de bewustwording van je non-verbale
communicatie. Wedden dat je na deze “Business
Break” anders bij het koffiezetapparaat staat?
Jeffrey Stuut reist als moderne danser al meer
dan 14 jaar de wereld over en is als docent
verbonden aan Lucia Marthas Institute for
Perfoming Arts, Frank Sander’s Akademie en
Balletschool Marut Jorquera.
5 to 15 minuten
Prijs: €595,-

APRIL DARBY
APRIL DARBY is een entertainer van wereldklasse
die met haar looks, zinderende performance en
soulvolle stem, ieder publiek weet te veroveren.
Naast hoofdrollen in de succesvolle producties
zoals 'The Bodyguard' en 'Aida In Concert' heeft zij
meerdere keren in het Ziggo Dome gestaan met o.a.
'Grand' van DJ Fedde Le Grand & 'Let’s Dance' van
Humberto Tan.

5 tot 15 minuten break
muzikale invulling tijdens uw event.
Prijs: vanaf €799,-

VOORBEELD PROGRAMMA
-

Opening Presentator
Power Workout

-

Aankondiging CEO door presentator

●
●
-

Praatje CEO
Inspiratie spreker
Live Polls met digitaal platform

-

5 min break / Music Energizer

●
●
-

Inspiratie spreker 2
Live Q&A met inspiratie spreker 2
Inspiratie spreker 3
Live Polls met platform

●

Afsluiting CEO

-

De Borrelshow high energie afsluiting

MAATWERK

MAATWERK
Naast onze ‘kant-en-klare’ energizers, hebben wij de expertise in huis om de business-breaks nog
meer op jouw event aan te laten sluiten. Onder het motto ‘u vraagt, wij draaien’, zorgen wij dat jouw
event er eentje wordt die niet snel zal worden vergeten.

Contactgegevens
The Business Breaks
info@thebusinessbreaks.nl
www.thebusinessbreaks.nl
tel: 06-18488105

