
Inspire 2015: De
perfecte ruimte

1. Organisatie

JMT werkt samen met
Tom Postma design

Http://www.jmt.nl/

Meike
Hartelust

Https://www.linkedin.com/in/meikehartelust

Http://tompostma.nl/

2. Wat is er nodig om de
ruimte in te richten?

Samenwerken

Tijdelijke architectuur

Wat:

Meubilering

Aankleding

...

Analyse voor de aankleding

Expertise
Event ruimte optimaal

Op basis van de ruimte die er is

3. Belangrijk
Gebruik

Ruimtelijk fundament

Kleuren

Meubels

Wat wil je halen uit de locatie?

Doel van het bezoek?

4. Handvatten

De bestaande locatie

Fysiek: bepaald de inrichting

Wat zijn de mogelijkheden?

Wat zijn wensen van de
opdrachtgever?

Vlekkenplan 2D

Hoe pas je de briefing
in de ruimte in?

Bijvoorbeeld: Gezellig tijdens
dal en geschikt tijdens piek

Analytisch

Heldere entree

Seminars

De perfecte ruimte bestaat niet!

Beperkingen

Aansluitingen water/ gas

Nooduitgang

Wc's

...

Catering

Hoe verdeel je mensen over de gehele
ruimte t.b.v. standhouders?

Cateringpunten verspreiden

Event ruimtes

Positionering van de diverse ruimtes

Routing

Aan- en afvoer

Goederen

Personeel

Catering

Tijdens piekuren mensen bedienden,
echter geen last

Analyseren van de ruimte en
opdrachtgever

5. Inrichting

Entree - buiten

Snel zichtbaar

Meteen welkom

Wat ervaren ze?

Neem je de goede route?

Was de desk goed vindbaar?

Entree - binnen

Praktische zaken
achter zich gelaten

Tickets halen

Naar de wc

Jas ophangen

Etc...

Transitie van de beslommeringen van de dag
naar een andere mindset: beurs/ event

Hoe komen ze binnen?

Aantrekkelijk maken, mensen
door de ruimte halen

Oriëntatie

Waar is alles? Ook vanuit:
WC

Sessie

Hoe
Signage

Plattegrond

Hoe kom je daar?

Differentiëren

Kleuren

Materiaal

Houvast voor oriëntatie

Basis
plattegrond

Lagen

Meubilering

Groen/ planten

Verlichting

Ruimtelijk fundamentGoed voor de flow

Optimale ervaring voor klant/ bezoeker

Eindresultaat

Juiste plek

Bedienen/ uitvoeren

Zo goed mogelijke ervaring voor gasten

Het ruimtelijk fundament, de basis voor een
succesvol evenement

6. Waarom
Waar houd je rekening mee?

Geef jij de juiste briefing
mee voor de ruimte?

Over de
mindmap

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Event/ Meeting Design en LiveMindMapping?:
www.ConnectionOfMinds.com
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