Online verbinding
met kerst en oud & nieuw

Een onvergetelijke afsluiting van een bijzonder jaar!

Dé interactieve totaaloplossing voor jouw online of hybride
Kerstborrel - Oliebollenparty - Eindejaarstoespraak - Nieuwjaarsreceptie

Nu de maatregelen helaas weer

Breng je medewerkers eind
december weer dichter bij elkaar

worden aangescherpt is een online of hybride eindejaar viering of nieuwjaarsreceptie dé oplossing.
Wij hebben dé expertise en ervaring in huis om
dit voor jouw piekfijn te regelen, zodat jij lekker
achterover kunt leunen. Een feestelijk, interactief
en onvergetelijk samenzijn, waarin afstanden weer worden verkleind
en waarin verbinding tussen organisatie en de medewerkers centraal
staat.
Tijdens jouw event kun je een boodschap overbrengen aan de hele
organisatie en kunnen deelnemers elkaar als groep ontmoeten, maar
ook 1-op-1. Daarnaast is er volop ruimte voor fun. We brengen interactief entertainment middels spetterende en hilarische online activiteiten en shows.
Kortom, saai hoeven de laatste dagen van dit jaar zeker niet te zijn.

Zilveren Kruis
“Dankzij MGen hadden wij een hilarisch én persoonlijk online kerst event met veel interactie voor 300 collega’s”

Wat doe jij met Kerst?

Een gezamenlijk feest met een persoonlijk tintje
Programma en Borrel Box
Je medewerkers bevestigen hun deelname via een online formulier
waarin zij hun persoonlijke voorkeuren aangeven. Daarmee kunnen
we jouw bijeenkomst voor elke deelnemer een persoonlijk tintje
geven. Programma- en cateringvoorkeuren regelen we op maat voor
je in. Favoriete snacks en drankjes worden in een feestelijk pakket
thuisbezorgd. Als je wilt door de Kerstman zelf!

Welke keuzes je jouw medewerkers
wilt voorleggen, is aan jou. Wij zorgen
vervolgens voor de invulling van het
programma, voor de online locatie én
voor het samenstellen en het persoonlijk bezorgen van het feestpakket bij
iedere deelnemer.

Uitzenden vanuit een professionele studio
Camera, licht, geluid… en action!
Vanuit één van onze prachtige winterstudio’s brengen
we jouw event tot leven. Heb je liever dat we op jouw
eigen locatie een studio opbouwen? Voor ons geen
enkel probleem. We decoreren je studio volledig naar
wens, zodat de sfeer perfect bij jouw event past!
We willen er zeker van zijn dat jouw kerst of
nieuwjaarsboodschap thuis luid en duidelijk te zien en
te horen is. Daarom werken wij uitsluitend met
professionals die jou volledig ontzorgen.
Professionals achter de camera’s, licht en geluid, en
een indrukwekkende decoratie door onze
professionele stylisten. Jij hoeft werkelijk waar niks
te doen.
Zo zorgen we voor een event dat perfect past bij jouw
organisatie, en voor dé allerlekkerste uitsmijter van
2021!

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
“MGen zorgt voor het puntje op de ‘I’ voor een fantastisch geregelde online eindejaars event, met een top presentator en een interactief vullend
programma. Gezelligheid met collega’s is hierdoor zeker gegarandeerd”

Streaming of a white Christmas
Jouw interactieve online feestlocatie

Op de dag zelf komt iedereen samen op de online
feestlocatie. Daarin geven we het gehele event vorm en
doorloopt iedereen automatisch zijn eigen programma: van
de plenaire eindejaarstoespraak en toost, tot sessies in
teamverband.
Tijdens het hele programma zorgt interactie voor verbinding. Er is een groeps-chat, er kan 1 op 1 worden gechat en
er kunnen door onze moderator polls worden ingezet. En in
de Christmas Chatcarrousel worden je medewerkers geheel
willekeurig aan elkaar gekoppeld voor getimede video-chats,
al dan niet onder de mistletoe. Wil je een bijzondere gast toevoegen, zoals de Kerstman, een elfje of een BN’er, dan kunnen
we dit uiteraard voor je regelen!
Inclusief support en helpdesk voor de deelnemers!

Welke ballen hang jij in de boom?
Stel het optimale programma voor jouw medewerkers samen
Spelelementen
Bij het voorbeeldpakket is één spelelement naar keuze inbegrepen.
Rank your collegues
Wie slaapt er onder een Ajax dekbed en welke collega is
stiekem verslaafd aan boterhammen met hagelslag en pindakaas? Kom erachter welke ‘’geheimen’’ jou collega’s met zich
meedragen in deze hilarische en interactieve show. Collega’s
die wel iets heel bijzonders prijsgeven, kunnen we zomaar
live de uitzending inhalen.
Plenaire toespraak vanuit het bestuur
Verpak je boodschap in een strakke, professionele presentatie, met meerdere camera’s. Van te voren opgenomen, of
helemaal live, inclusief de mogelijkheid mensen via hun eigen
webcam in de uitzending te halen!
Foute kersttruien competitie
Dress to impress! Tijdens deze hilarische online verkiezing
bepalen de deelnemers in een maffe modeshow wie van hen
zich optimaal heeft uitgedost voor een vrolijk kerstfeest.

Groepssessies per afdeling
Goed voor de teambuilding: in tijden van thuiswerken weer
eens ouderwets samen met het hele team. Gezellig bijpraten,
terugblikken en vooruitkijken!
1-op-1 in beeld daten in de Chatcarrousel
Verrassende ontmoetingen, in random videochats van een
paar minuten. Ontstaan er nieuwe liefdes? Niet voor niets
zeer populair!
Gezamenlijk een Word Cloud samenstellen over prioriteiten
voor het nieuwe jaar
De tool om op een leuke wijze te peilen wat er binnen jouw
organisatie leeft. Het antwoord dat het meest gegeven wordt,
wordt het grootste weergegeven. De vorming van de wordclouds is live te volgen.
Blik terug op afgelopen jaar
Laat Danielle jouw jaar bezingen. Hoe lief ze er ook mag uitzien, zo schep is ze van tong. Een muzikale voorstelling waar
men het nog lang over heeft.

Welke ballen hang jij in de boom?
Stel het optimale programma voor jouw medewerkers samen
Een Quizmas-kwis waaraan iedereen kan meedoen
Jouw eigen pubquiz, waarin fun centraal staat maar ook
facts en figures uit de organisatie aan bod kunnen komen.
Interactie in optima forma, waarin de live tussenstanden de
spanning erin houden. En in de Quiz-module van ons platform
draait het ook nog eens om snelheid, want bij een gelijke
score bepaalt dat de stand!
Improvisatie cabaret
Interactieve cabaret voorstelling waarbij de kijkers vanuit huis
betrokken worden en opdrachten kunnen geven aan de
cabaretiers in de studio. Een dag naspelen van een directielid? Of juist bekende film passages naspelen. Niks is te gek.

Interactieve illusionistenshow
Ga voor echt bijzonder met de interactieve illusionistenshow.
Je weet werkelijk waar niet wat je meemaakt. Als je dacht dat
je thuis in je stoel niet van verbazing achterover kunt vallen,
dan zit je dus echt helemaal mis!

Fruition Partners:
‘’Als je mij zou vragen of ik de samenwerking nog eens zou
willen overdoen, zou ik volmondig ja zeggen.
Een aanbeveling zal ik dan ook zeker doen!”

Welke ballen hang jij in de boom?
Zangers, bands en acts

Digitale wijnproeverij

Muzikale of artistieke intermezzo’s? Voor jouw eindejaars-

Een professionele sommelier geeft uitleg over het proeven

bijeenkomst bieden we met een ruime keuze uit artiesten

van de wijnen die de deelnemers in hun Borrel Box thuisge-

entertainment op maat.

stuurd krijgen. Vraag naar jouw mogelijkheden.

Muzikanten die hun setlist laten bepalen via de poll-functie
Samen naar live muziek luisteren wordt nog leuker als je er
via de poll-functie een belevenis van maakt. Leg de deelnemers steeds drie nummers uit het repertoire voor: het winnende lied is het volgende nummer op de setlist!

Oudejaarsconference
Een cabaretier kijkt in een conference terug op het jaar en
blikt vooruit op het nieuwe. Desgewenst en in overleg kan
jouw organisatie in de conference worden verwerkt.

Cocktailworkshop
Met de ingrediënten die de deelnemers in hun Borrel Box
vinden, maken zij na de uitleg van een professionele bartender zelf hun eigen cocktail. Met het smaakvolle resultaat kan
vervolgens samen op het nieuwe jaar worden geproost. Het
Cocktail Home Pakket bestaat onder meer uit diverse dranken en een shaker. Vraag naar jouw mogelijkheden!
Oliebollen bingo
Het oergezellige Bingo, maar nu met het hele bedrijf. Welke
medewerker heeft als eerste zijn kaart vol? De bingokaarten
maken deel uit van de Borrel Box.

“Genoeg gezoomd en geteamst dit jaar. Maak van jouw
kerstborrel, oliebollenparty of nieuwjaarsbijeenkomst dit
jaar echt iets bijzonders. Ons online format zit boordevol
interactive fun elementen”.
Heb je zelf ideeën of ben je op zoek naar iets anders? We
bedenken ook maatwerk concepten of werken jouw idee
tot in detail voor je uit!

Logistieke en technische add-ons
Santa Bezorgservice

Plaza

Laat jouw XMAS Party Box bezorgen door de Kerstman zelf! De

We voorzien het online streamingplatform van een ‘lobby’,

Party Box kan ook worden aangevuld tot een compleet kerstpak-

een html-omgeving waarin je voorafgaand aan en tijdens het

ket, en als je wilt bezorgt Santa ook kerststukjes en kerstbomen.

feestelijke event content kunt delen met de deelnemers, zoals
het programma, informatie over de sprekers en sponsorlogo’s. Inclusief gebruiksvriendelijk CMS.

Driving thru for XMAS
In een speciale, feestelijke en coronaproof Christmas Drive-thru bij
jouw organisatie of op een centrale locatie in het land, kunnen jouw
medewerkers hun XMAS Party Box op komen halen.
Zo kom je rond de feestdagen op een veilige manier
toch nog even live in contact met je medewerkers.

Meer informatie of een offerte op maat?
Neem contact op met:
MGen | Marketing Generation
+31 (0)343 411 412
+31 (0)6 21824910
info@mgen.nl
MGen werkt voor jouw online eindejaarsbijeenkomst samen met:
Invitado Online Events (streaming platform)
+31 (0)88 9987 444
info@invitado.nl

