
The Show Must Go On!
het 1,5 meter evenement

Coronabestrijding doen we samen

Goede deelnemersregistratie maakt meer mogelijk.
aanmelder.nl laat zien hoe.

1Reduceer verspreiding

2Traceer verspreiding

3Alternatieven

4Data bestrijdt corona

Goede samenwerking is een voorwaarde voor een veilig event.
Deelnemer, organisator en leverancier: iedereen levert een bijdrage.

Houd anderhalve 
meter afstand

Zitplaatsen vooraf
toewijzen
Zitplaatsen op basis van postcode 
vermindert verspreiding tussen 
regio’s

Contactloos
netwerken
Via app met digitale
visitekaartjes en QR-codes

Sluitende administratie
van aanwezigen
Weet precies wie aanwezig was op 
het event

Netwerkcontacten
traceerbaar
Traceer wie wanneer met wie 
spreekt

Workshop bezoekers
bijhouden 
Volledig inzicht in wie welke 
workshop bezoekt

Hybride event: online & offline
Niet iedereen kan komen, maar 
dat is geen probleem

Plug&Play webcasting
Stream naar de thuisblijvers of kijk 
later terug

Virtueel event voor 
online deelnemers
Met netwerkmogelijkheden en 
interactiviteit. De complete event 
experience vanuit huis

Toch omboeken of annuleren?
Door online deelnemersregistratie 
is dit geen gedoe

Screening op 
coronaklachten voor 
registratie 
Een ISO27001 gecertificeerd 
registratiesysteem beschermt 
privacy volgens de 
AVG

Contactloze check-in,
gespreide aankomsttijd
Geen rijen, geen drukte

De juiste data is cruciaal gebleken bij de bestrijding van het coronavirus. Voor events geldt:

Weet Wie Waar Wanneer Was

- Coronabestrijding: in alle systemen bekend wie kan komen.

- Commercieel: Uw CRM, Website, Marketing, Administratie

5xW

Registratie ondersteunt de GGD’s met contactonderzoek

API-koppeling met realtime updates

- Houd 1,5 meter afstand. Gebruik een grote, goed geventileerde zaal.

- Vraag vooraf lunchvoorkeur en zet voorverpakte lunch klaar.

- Laat jassen in de auto om besmetting via garderobe te voorkomen. Gebruik mail, WhatsApp 

  of sms om in de ochtend een herinnering te sturen.

- Plaats desinfectiestations bij de toiletten. Ontsmet de deurklinken en kranen regelmatig.

- Gebruik een microfoonhengel in plaats van een doorgeefzaalmicrofoon.

Praktische maatregelen

Praat met aanmelder.nl 
over oplossingen voor jouw event

info@aanmelder.nl

 015 2002192


