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Mind-blowing
incentives
Eventsfactory is een full service
incentivebureau dat garant staat voor een
professionele en originele aanpak van al
uw buitenlandse zakelijke incentives. Door
het continue ‘scouten’ van nieuwe trends
in reizen en vervolgens een vertaalslag
te maken naar het evenementiële, zijn
wij in staat om telkens weer originele
en verrassende concepten te
realiseren..

WE
CARE

WE
DELIVER

WE CREATE
MEMORIES

De werkwijze van Eventsfactory kenmerkt
zich door persoonlijke aandacht en een
efficiënte aanpak, directe lijnen en nauw
overleg tijdensy het gehele traject. Na
een goed beeld te hebben van de ideeën
en wensen voor uw evenement en onze
gewenste rol daarin, werken wij het
concept uit tot in detail.

Onze passie en drijfveer is om
uw doelstelling te vertalen naar
succesvolle travel-formats. Van
concept tot realisatie… wij verzorgen
het gehele traject en zorgen voor
een goede coördinatie en uitvoering
van uw incentive, geregisseerd door
professionals.

Samen reizen, een avontuur beleven...
dat leidt tot hechtere teams, loyale
klanten en een productieve werksfeer.
Van Brussel tot Tokyo en van Peru
tot Kaapstad... U zegt het maar. Wij
maken het waar. The sky is not the
limit!

Discover
the world

The sky is
not the limit

The sky is
not the limit

Creating
unforgettable
memories

Tailormade
experiences
Droom je van een onvergetelijke zakenreis
die uw klanten of personeel omverblaast?
Hou je niet van standaard vakanties, maar
heb je een wens die je wil laten uitwerken
als gegoten? Onze tailor made incentives
zijn droomreizen die tot zelfs jaren nadien
herinnerd worden. Niet omdat ze op reis
zijn geweest, wel omdat ze een ervaring
gedeeld hebben die uniek was!
Hebben we je geïnspireerd?
Dit is slechts het begin!

Themed
Inspirations
Liever een unieke belevenis in een specifiek
jasje? Wij voorzien voor jullie een geweldige
ervaring binnen verschillende thema’ s.
Benieuwd? We geven al een tipje van de
sluier weg met ‘Taste the world’. Extra
thema’s vraag je? Soon to be released!
We’ll keep you posted!
1: Taste the world
2: Short trip, big impact
3: Unknown destinations
4: Getting married abroad

Themed inspiration 1

Taste the
world
Zin in een onvergetelijke culinaire beleving?
Uitgenodigd worden in de keuken van
professionele koks en kookboekenauteurs,
koetjes en kalfjes delen met slagers en
kaasmakers, of het bos insluipen met een
truffeljager? Natuurlijk schuift u achteraf
aan tafel voor een onbeschrijflijke
maaltijd, van een picknick op een
wandeling langs het platteland tot
diners met een Michelin-ster.
Inspiratie nodig? Kijk maar mee...

Inspiration - Taste the world

BE A CULINARY
JOURNALIST

GOTTA CATCH
‘EM ALL

BRAVEHEART

Bezoek op 3 dagen, 3 restaurants
met 3 Michelinsterren. Een
roadtrip die gastronomisch
genieten combineert met het
organisatie-talent van je team.
In 3 Europese steden op 3 dagen
tijd een restaurant uit de Worlds
50 best combineren terwijl je een
reisverslag maakt van de trip en
uiteraard een mooie review van de
culinaire ervaringen.

Maak de oermens in je los en ga
jagen in de Servische bossen.
Back to basics krijgt een heel nieuwe dimensie, je gasten worden
gedropt in een jagershut en gaan
samen met enkele ervaren jagers,
een topchef en een herborist op
pad om een originele maaltijd bij
elkaar te vergaren.
Steek het
vuur maar aan!

Kastelen, whisky, gastronomie
en highlandgames in Islay
(Schotland).Remember William
Wallace? Begin de dag met een
highlandgames-battle waarin
je team strijd voor de hand van
de Jonkvrouw en eindig met een
luxueus diner vol lokale producten
en een afsluitende Islay-whisky
tasting aan het haardvuur.
Slainte!

Inspiration - Taste the world

UNDER A
GREEN SKY

A GENTLEMAN IN
LONDON CITY

Het Noorderlicht zal zeker
inspireren voor een culinair
avontuur in de eeuwige sneeuw
van Lapland. Samen met een
chefs als Magnus Nilsson (Faviken)
gaan we op zoek naar lokale
producten tussen de sneeuw en
onder het ijs. Om ‘s nachts de
nacht door te brengen in een
ijshotel onder een groene hemel.

Londen, een metropool waar
het woord ‘classy’ geboren is…
Suit up en ontdek de stad op een
unieke manier. Duik onder in de
wereld van de Gentlemens-clubs,
cocktailbars en sluit af met een
diner bij the one and only Heston
Blumenthal van The Fat Duck!

Themed inspiration 2

Short trip
big impact
Met uw collega’s of vrienden ’s ochtends
vertrekken en de avond nadien terug?
Vergeet Wenen, Parijs en Londen. Een
paar uur vliegen en u staat met uw team
in Ijskoud Lapland, party island Ibiza of
creatief Berlijn. Met onze one-nighters
gaat u op onbekend avontuur in een
stad, boven- en ondergronds!

Inspiration - Short trip, big impact

CREATIEF
BERLIJN

PARTY TIME
IN IBIZA

INTO THE WILD
IN LAPLAND

De hipste stad van Europa in een
bijzondere omgeving. Iedereen
heeft de Branderburger Tor en
Checkpoint Charly wel al eens
gezien of bezocht, maar Berlijn is
niet alleen een culturele stad met
een uniek karakter. Historiek en
creatieve trends gaan hier hand
in hand. Ontdek de alternatieve
kant via grafitti-tours, eentrabant
safari, vegan resto’s, underground
clubs, …

Voor de ultieme party-experience
is er maar één adres! Eivissa! De
vibe van het eiland is al jaren
bekend en berucht, maar ook voor
incentives zijn hier onnoemelijk
veel mogelijkheden. Een villa in de
bergen onder collega’s, een quadtocht langs verlaten strandjes,
dansen in de VIP van Ushuaia, een
privé catamaran om te gaan snorkelen bij Formentera, hippiemarktjes, … you name it, Ibiza has it!

Wie Lapland hoort, begint
al te bibberen. Na 3 uur
vliegen bent u in een prachtig
sneeuwlandschap. No worries,
zodra u met een kennel huskeys
door de sneeuw racet vergeet u
de vrieskou. Proef van de verfijnde
Skandinavische keuken en
overnacht in het échte ICEhotel
van Jukkasjärvi. En met wat geluk
ziet u ook nog het Noorderlicht.

Inspiration - Short trip, big impact

SPICY
MARRAKECH

KUREN IN
BUDAPEST

Op minder dan 3 uur vliegen
flaneert u op de medina van
Marrakech, UNESCO Werelderfgoed. Duik in de souks en ontdek
typisch Marrokaanse kruiden, die
u vervolgens gebruikt om samen
een tajine klaar te maken. Terwijl
deze staat te pruttelen op de
stoof, waagt u zich gerust aan
de shisha. In een luxueuse Marrokaanse riad sluit u deze ervaring
helemaal af in hogere sferen.

Wist u dat Budapest het grootste
kuuroord van Europa is? Tijd
voor een luxe trip... Bewonder de
stad met een glas champagne
vanuit de limousine. Na een
avond gastronomie op een
museumboot, bezoeken we
Rudas. Dit is het mooiste Turkse
badhuis met zes thermale baden
en stoombaden. Zo vliegt u
helemaal relaxed huiswaarts!

Themed inspiration 3

Unknown
destinations
U dacht dat u alles al gezien had? Laat
u verrassen en verlaat de platgetreden
toeristische paden. Ontdek samen
met collega’s, klanten of vrienden het
onbekende en beleef onvergetelijke
momenten. Eventsfactory maakt de
ontdekkingsreiziger in u wakker…
Avontuur, mysterie, cultuur, … er zijn
nog zoveel onontgonnen pareltjes te
ontdekken in de wereld. Hieronder vindt
u er enkele uit ons aanbod.

Inspiration - Unknown destinations

HIMALAYA, TOP
OF THE WORLD

UNEXPLORED
FAERÖER

TARZAN & JANE
IN OEGANDA

De Himalaya is het ultieme
doel voor bergliefhebbers, het
dak van de wereld. Terwijl in de
lagergelegen gebieden rivieren
als de Trisuli een perfect decor
vormen voor een onvergetelijke
rafting. Nepal is ook kuieren
langs middeleeuwse pleinen in
Kathmandu, Patan en Bhaktapur.
En boeddhistische pelgrims
volgen langs eewenoude stoepa’s
en kloosters.

De Faeröer-eilanden liggen
ongeveer halverwege tussen Noorwegen en IJsland en bestaan uit 18
rotsachtige, vulkanische eilanden
in de wilde Noord-Atlantische
Oceaan. Wie Faeröer zegt, zeg
natuur. Overweldigende en ongerepte natuur. Met slechts 50.000
maar enorm gastvrije inwoners. De
eilanden hebben zelfs hun eigen
muziekfestivals zoals het G! festival
in juli op het strand van Gøta.

Met zijn gevarieerde landschappen,
gastvrije inwoners en uitgestrekte
natuurreservaten, heeft Oeganda
veel te bieden in één land. De meest
iconische ervaring van het land is
het volgen van berggorilla’s. Maar
ook het spotten van de Big Five behoort tot de mogelijkheden. Het is
ook de thuisbasis van Afrika’s hoogste gebergte (Rwenzori) en van het
grootste meer (Victoria). Welkom in
de ‘Parel van Afrika’!
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NOMADS OF
KAZACHSTAN

ANTARTICA
EXPEDITION

Gelegen op de eeuwenoude zijderoute, ligt Kazachstan, een over het
hoofd geziene topbestemming. U
wordt er ondergedompeld in de
authentieke nomadencultuur met
de traditionele yurten, paarden en
arendjagers. Ontdek de prachtige
natuur. Maar ook de twee grootste
steden, Almaty en de futuristische
hoofdstad Astana. En het beste
van al…. het land is nog grotendeels onbekend voor reizigers.

Schitterende ijsbergen in alle maten, vormen en kleuren. Ongerepte
sneeuwlandschappen. Zeehonden
die jacht maken op pinguïns.
Antarctica is dit alles, maar ook veel
meer. Deze bestemming overtreft
zeker de verwachtingen. Trekking en
overnachten op het ijs, kajakken op
zee, bultrugwalvissen, vinvissen en
orka’s, avontuur te over. De schoonheid van Antarctica en de kracht
van de natuur zal u altijd bijblijven.

Themed inspiration 4

Getting
married
abroad
Denken jullie eraan om in het buitenland te
trouwen, maar jullie zijn nog op zoek naar
een unieke locatie en belevenis? Elkaar het
ja-woord geven met je blote voeten in het
zand? Of op een zonnige plek die uitkijkt
over wijnvelden? Eventsfactory zorgt voor
een onvergetelijke dag voor u, uw partner
en uw genodigden... Alles tot in de puntjes
verzorgd en met oog voor het kleinste
detail. Samen schrijven we het begin van
een mooi en romantisch verhaal.

Inspiration - Getting married abroad

IBIZA, MEER DAN
EEN FEESTEILAND

SEYCHELLEN,
HET PARADIJS

VIVA
LAS VEGAS!

Met zijn adembenemende
landschappen, lange zonnige
dagen en relaxte levensstijl, is
het geen wonder dat Ibiza een
van de topbestemmingen is voor
mensen die op zoek zijn naar een
spectaculaire bruiloft. Het eiland
biedt een enorme variëteit aan
locaties om aan de droom van
elke bruid te voldoen.

Een van de meest exclusieve
bestemmingen voor een romantische huwelijksceremonie is
absoluut de Seychellen met zijn
ongerepte natuur... Het turkooizen
water, de witte stranden en de
exotische planten – een adembenemend decor voor een onvergetelijk
strandhuwelijk en indrukwekkende
fotoshoots.

Of mag het net dat tikkeltje meer
zijn? Las Vegas wordt niet voor
niks de wereldhoofdstad van het
huwelijk genoemd. De wedding
chapel ‘on the Strip’, muziek van
Elvis, de XL-limousine,... het maakt
een trouwfeest een beetje ‘over the
top’. Zeker wanneer je ervoor kiest
om te trouwen in een helikopter
boven de Grand Canyon of in de
Valley of Fire...

Inspiration - Getting married abroad

PROVENCE: LA
DOUCE FRANCE

COMOMEER:
BELLA CIAO

De geur van lavendel, tijm en
rozemarijn. Cipressen, olijfbomen
en wijngaarden. De perfecte
setting voor een landelijk trouwfeest met vrienden en bekenden.
Verblijven in een Provençaalse
mas of bastide vlakbij Gordes
of Saint-Rémy-de-Provence. En
vooral genieten van lekker eten,
heerlijke wijnen en van elkaar.

Het Comomeer is over de hele
wereld beroemd vanwege zijn
romantische landschappen.
Het is zonder meer de perfecte
bestemming voor een luxueuze
bruiloft in Italië. Aan de oevers
vindt u vele pittoreske dorpjes met
hun prachtige villa’s en prachtige
tuinen. De perfecte setting voor
een romantische bruiloft en dito
boottochtjes.

We just
love what we do

Wenst u een onvergetelijke indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust even contact met ons op.
Franklin Rooseveltplaats 4 • 2000 Antwerpen
+32 (0) 478 28 27 83
info@eventsfactory.be
www.eventsfactory.be

