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Vergroot de betrokkenheid van jongere deelnemers en maak
van hen uw toekomstige ambassadeurs!

WAT BIEDEN WIJ?
Een team met ervaring

OP WELKE WIJZE?
Ontwikkeling - productie - uitvoering
door Dennis Brussaard

VOOR WIE?
Iedereen die herdenkt

Wij ontwikkelen campagnes die aansluiten
bij de belevingswereld van jongeren zodat zij
betrokken raken én blijven

HERDENKEN BELEVEN IN-BEELDEN

JONGERE DOELGROEPEN
VERBINDEN
Wij ondersteunen organisaties, stichtingen, fondsen,
verenigingen en bedrijven bij het betrekken van jongere
generaties bij hun missie.
Dat doen wij o.a. door het in beeld brengen van
persoonlijke verhalen op video en het ontwikkelen van, of
ondersteunen bij, herdenkingen en evenementen.
Hierbij maken wij gebruik van een videoscherm zodat de
verhalen beter tot hun recht komen.
Daarnaast begeleiden wij o.a. het hele traject rondom ons
concept 'Geef Een Gezicht' waarbij omgekomen
slachtoffers zichtbaar worden gemaakt door een
leeftijdsgenoot.
Met als doel om binnen de belevingswereld van jongere
doelgroepen een aansprekend (herdenkings)evenement
of campagneplan te realiseren.
Jongere doelgroepen verbinden als nieuwe deelnemers én
ambassadeurs aan uw organisatie.
Op onze website kunt u alles bekijken en ervaren, dit
document is een zeer summiere samenvatting.
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HERDENKEN BELEVEN IN-BEELDEN

GEEF EEN GEZICHT
BIEDT:
Het naar beeld vertalen van uw missie en
boodschap. Tijdens een herdenking of als
introductievideo tijdens bijeenkomsten,
rondleidingen;
Een moderne, impactvolle, doelgerichte online en
offline campagne aan de hand van een helder
inhoudelijk en uniek concept;
Een indrukwekkend evenement waarbij verloren
levens zichtbaar worden aan de hand van de
verhalen die in beeld worden gebracht;
Door middel van een doelgerichte
marketingcampagne op maat wordt uw boodschap
en de urgentie ervan helder overgebracht;
Geschikt voor bezoekerscentra, musea,
evenementen, website, open dagen, TV specials,
Facebook, Instagram en alle online kanalen;
Met een hoge (free) publicity waarde vanuit
inhoudelijke aandacht binnen de media.
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Een ander beeld op herdenken
Welk beeld hebben uw bezoekers bij uw herdenking?

WAT IS DAARVOOR NODIG?
Jongere doelgroepen bereiken via moderne
mediakanalen voorafgaand aan de ceremonie;
Het plaatsen van een videoscherm;
Een mooie mix tussen live toespraken, optredens
gecombineerd met de beelden op het
videoscherm;
De beelden en registratie het hele jaar door
vertonen via online kanalen;
Het realiseren van diverse video's die uw
boodschap overbrengen tijdens de ceremonie,
ervoor en erna.

HERDENKEN 2020
Via social mediakanalen nieuwe generaties
bereiken en verbinden aan uw organisatie
De promotie van uw herdenking in de pers en
online met verhalen in beeld
Een eigentijdse herdenking met beeld en
geluid, eventueel live te volgen op TV of via
Facebook
Online zichtbaarheid het hele jaar door
(herdenking en filmpjes zijn terug te kijken)
Van nieuwe geïnteresseerden uw
ambassadeurs maken die het stokje in de
toekomst willen overnemen
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Een ander beeld op herdenken
Mogen wij ons aan u voorstellen?

MAAK KENNIS MET ONS TEAM
Wij hebben ruim 30 jaar ervaring met het
produceren van video's en registraties
Storytelling is onze specialiteit

U werkt met een team ervaren professionals
op het gebied van rouw & verlies
Wij zijn ervaren in het begeleiden en
vormgeven van herdenkingen en delen onze
kennis graag met u
Wij maken graag kennis met u om eens van
gedachten te wisselen
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HERDENKEN BELEVEN IN-BEELDEN

Bekijk de voorbeelden op onze website http://geefeengezicht.nl

KENNIS DELEN

Bekijk de video's en voorbeelden op geefeengezicht.nl

WIE GEEFT U EEN GEZICHT?

LAAT U INSPIREREN
www.geefeengezicht.nl

Bekijk online ons herdenkingsconcept Geef Een Gezicht

geefeengezicht.nl

Zullen we eens kennismaken?
Contactgegevens

Dennis Brussaard

Carel Banse

Tel: 06 54 628 928
mail@geefeengezicht.nl

Tel: 06 44 75 29 34
mail@geefeengezicht.nl

