Boek over planning van evenementen na 7 jaar al weer toe aan
een update
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Het boek 'Eventplanner' van Kevin Van der Straeten wordt op veel opleidingen gebruikt als lesboek. Zeven jaar na
de vorige editie is er een update die anderhalf keer zo dik is. Compleet nieuwe onderwerpen die aan het boek zijn
toegevoegd zijn o.a.: Storytelling, Growthhacking en Agile projectmanagement.
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Naast auteur van het boek is Kevin ook oprichter
van het platform Eventplanner. Deze week (15 en 16 november) aanwezig op de beurs Festivak in
Utrecht[/caption] Een snel veranderende sector We spraken de auteur van het boek op de beurs Festivak in
Utrecht. Naast de planningsfase, wordt er dit keer meer aandacht besteed aan de dag(en) waarop het event
daadwerkelijk plaatsvindt. Van der Straeten legt uit dat er in bijna elk hoofdstuk wel updates en aanpassingen
nodig waren in de snel ontwikkelende evenementensector. "Het meest is veranderd in de teksten over social
media. Daar gaan de ontwikkelingen zo snel dat je informatie eigenlijk al is verouderd als het boek wordt
gedrukt." Van der Straten geeft in dit boek ook voor het eerst zijn eigen mening over verschillende thema's die
spelen in de eventsector; "Dat had ik nog niet eerder gedaan. Ik vind veel festivals op dit moment te vlak en te
weinig onderscheidend. Dat is bijvoorbeeld één van de thema's waar ik de lezer op wil wijzen."

Nieuwe kijk op evenementen Van der Sraeten ging voor
de nodige praktijkkennis opnieuw op bezoek bij bij de 'captains of industry’ van de eventsector. Hij schuimde
weer talloze evenementen af om tot dé do's & don'ts van onze sector te komen. En deze keer steekt hij zelfs de
Atlantische Oceaan over om te kijken wat we van de techindustrie kunnen leren. Meer dan ooit tevoren graaft
hij dieper in de wereld van storytelling-technieken, 'agile' projectmanagement en growth hacking. Evenementen
op innovatieve wijze naar een hoger niveau tillen en echt impact creëren blijft de missie en de focus van deze
derde editie. Het boek neemt je mee op een fascinerende reis. Die begint bij de kleinste details van je
voorbereiding en gaat verder doorheen de opbouw en de uitvoering van je evenement. De fascinerende trip
eindigt bij zelfreflectie en een eindevaluatie. EVENTPLANNER is een boek voor lezers, maar vooral ook voor
doeners. Het zit boordevol praktische tips en handige checklists waar je onmiddellijk mee aan de slag kan voor
een professionele organisatie van je evenement. Het boek komt in december van dit jaar op de markt, maar is
nu al te reserveren Meer informatie: www.eventplanner.nl
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