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PARTNER CONTENT biedt bedrijven
en organisaties de mogelijkheid
hun standpunt en expertise te delen
met de lezers van Trends.

DE TOEKOMST
VAN EXPERIENTIAL
MARKETING IS
HYBRIDE
Covid-19 heeft onze maatschappij onherkenbaar
veranderd. Zo gaf de coronacrisis een boost aan de
digitalisering. Ook op het vlak van merkcommunicatie zal
de bedrijfswereld zich moeten aanpassen aan de nieuwe
realiteit die hybride is. Om beter gewapend te zijn voor
de toekomst heeft standen- en interieurbouwbedrijf
Creaplan uit Nazareth de Amersfoortse specialist in live
communicatieprojecten For Live overgenomen. De groep
koestert alvast Europese ambities.
“Dankzij de
knowhow van
For Live is het
standen- en
interieuraanbod
van Creaplan
nu klaar voor de
toekomst.”
Michael Debaveye en
Vincent Lievens
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“

ankzij de samenwerking met For Live
kunnen we onze klanten een toekomstgericht totaalconcept aanbieden. Creaplan is al ruim 25 jaar een trendsetter op vlak van beleving met creatieve
standen, interieurs en displays. For Live is
dan weer gespecialiseerd in audiovisuele
toepassingen, online broadcasting en event
interieurs”, vertelt Michael Debaveye, CEO
van Creaplan. “Dat het klikt tussen beide bedrijven is geen verrassing. We profileren ons
allebei als premiumspelers met de nadruk op
een onberispelijke kwaliteit en service.”

D

BELEVING EN INTERACTIE

Op vandaag staat de 'beleving van het merk' centraal in de merkcommunicatie, zowel tijdens events als in de eigen showrooms en
belevingscentra. Alhoewel fysieke contacten nog altijd een extra
dimensie hebben, wordt het online-verhaal steeds belangrijker.
“De toekomst van experiential marketing is hybride”, zegt Ruud
van den Berg, oprichter van For Live. “Denk daarbij aan een live
event waarbij een beperkt publiek aanwezig is met daarnaast een
livestream van hoge kwaliteit voor de andere stakeholders op afstand. Om de interactie te optimaliseren, zijn er heel wat extra's
mogelijk zoals bijvoorbeeld chatfuncties en stemsystemen.”
In 10 jaar tijd is For Live uitgegroeid tot een stevige kmo met
15 werknemers en daarnaast nog een 150-tal freelancers. Zij realiseren elk jaar meer dan 250 projecten in de bedrijfs- en sportwereld. Het Eurovisiesongfestival en het WK schaatsen in Thialf zijn
enkele mooie referenties op het visitekaartje van For Live.

EUROPESE ALLURES

Ook bij Creaplan zaten ze het voorbije jaar niet stil. Traditionele
productpresentaties en beurzen waren en zijn wellicht nog een
tijdje uitgesloten waardoor het orderboek leegliep. “We hebben in de eerste plaats zwaar ingezet op de versterking van de
bedrijfstak interieuroplossingen en totaalinrichtingen die intussen al goed is voor een omzet van 5 miljoen euro”, aldus Vincent
Lievens, COO bij Creaplan. “Daarnaast zijn we op zoek gegaan
naar oplossingen voor online en hybride toepassingen. Dankzij
de knowhow van For Live is ons standen- en interieuraanbod nu
klaar voor de toekomst.”
De transactie tussen Creaplan en For Live is zeker geen eindpunt.
“We blijven uitkijken naar interessante partners”, benadrukt CEO
Michael Debaveye. “Stap voor stap bouwen we aan een dynamische groep met Europese allures die zich profileert als specialist
in projecten in de markt van live events en merkcommunicatie.”

Ontdek meer over Creaplan op
www.creaplan.be
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