SEATS2MEET
ROADMAP

EVENTS & PROGRAMMERING

Programmering is een manier om verschillende doelgroepen samen te laten komen op jouw locatie
en reuring te genereren. Dit hoef je niet zelf te doen. Maak gebruik van bestaande netwerken en
biedt ze jouw ruimte aan. In ruil dat jouw netwerk ook aan het event kan deelnemen. In je
Seats2meet management omgeving zie je precies waar jouw bezoekers aan werken en naar opzoek
zijn. Je kan speicaal ingerichte events organiseren gebasseerd op deze thema’s. Zo organiseer jij altijd
het juiste event gematched aan de behoefte van jouw bezoekers.

ZICHTBAARHEID
Zorg voor zichtbaarheid waar
open-coworking plaatsvindt.
Fysieke uitingen zoals stickers,
posters, raam logo’s etc. helpen
hierbij.

ONLINE/OFFLINE
PROMO

Deel jouw successen ook in
andere netwerken. Denk aan
lokale pers, influencers,
netwerkclubs etc.

DEEL CIJFERS

KICKOFF EVENT

Niet alleen verhalen helpen jouw
succes te vergroten. Ook cijfers
zijn hierin belangrijk. Deel
specifiek wat open-coworking in
cijfers heeft opgeleverd. Geen
zorgen, onze dashboards helpen
jou hierbij.

Organiseer een kick-off event. Dit
event zorgt ervoor dat al jouw
stakeholders en bestaande
netwerk weet van de
mogelijkheden op jouw locatie
met als onderdeel
open-coworking.

WORK &
CONNECT

AMBASSADEURS

Zorg ervoor dat zichtbaar is wat
de voordelen zijn voor jouw
bezoekers. Werk zelf tussen de
coworkers en deel je vragen.
Organiseer ook actief connecties
tussen gebruikers. Zo ontstaat er
meer dynamiek.

Zorg voor een aantal
ambassadeurs. Dit kan je eigen
team zijn, stakeholders of eerste
gebruikers. Zij vertellen jouw
verhaal en delen ervaringen.

SUCCES IN DE
SPOTLIGHT
TRAINING
Met over 14 jaar ervaring met
open-coworking biedt Seats2meet
verschillende trainingen aan,
hospitality, technologie en
storytelling.

AANMELDEN
Meld je aan als Powered by S2M
locatie. Op deze manier profiteer
je van de digitale voordelen van
het slimme Seats2meet.com
platform.

In je Seats2meet management
omgeving vind je meerdere
dashboards. Deze dashboards
helpen jou om je successen te
delen. Deel de sociale impact die
jij genereert en deel wat
open-coworking tot nu toe voor
leuke momenten heeft
opgeleverd?

