OVERZICHT VAN DE OPGEVRAAGDE INFORMATIE
DOOR DE EVENT CONFEDERATION VOOR VVSG
“INRICHTING VACCINATIECENTRA IN VLAANDEREN”
Overzicht van de opgevraagde info’s mbt
-

Emailadres
Bedrijfsnaam
Contactnummer
Website van het bedrijf
Naam contactpersoon
Straat & nummer
Postcode – Gemeente
BTW-nummer

U kan de opgemaakte lijst (xlsx) sorteren op onderstaande parameters :
In welke provincie kan uw bedrijf diensten aanbieden ?
Kan uw bedrijf als ‘Full Service Agency’ optreden voor : planning – management – leverancier
– ed als volledig organisatiebureau
Ja - Neen

Welke diensten mbt people kan u aanleveren :
- Parkingboys
- Onthaalpersoneel
- Scanpersoneel
- Onderhoudspersoneel
- Helpdeskpersoneel
- Bewakingspersoneel
- Logistiekpersoneel
- Mensen transporteren van en naar een vaccinatiecentrum
- Ik ben freelancers en kan één van bovenstaande invullen
- Andere

Welke diensten mbt locaties kan u aanbieden :
- Ik kan mijn locatie ter beschikking stellen
- Ik kan locaties bouwen bijv dmv tenten of tijdelijke units
- Ik kan pop-up locaties voorzien voor bepaalde korte duur of doelgroepen
- Andere
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Welke diensten mbt inrichting kan u aanbieden :
- Wanden – afscheidingen – inrichtingen
- Stockageruimte bouwen (afsluitbaar/niet afsluitbaar)
- Afvalverzameling en afvalverwerking
- Cleaning algemeen en tijdens reinigen van de ruimte
- Meubilair verhuren
- Tapijt en vloerbekleding verhuren / plaatsen / voorzien
- Decoratie voorzien
- Verhuur en installatie van verlichting
- Verhuur en installatie van geluid
- Stroomverdeling voorzien
- Noodstroom (back-up generatoren)
- Koeling voorzien
- Tijdelijke verwarmingsinstallaties voorzien
- Verluchtingsinstallaties voorzien
- Communicatiemiddelen verhuren (walkie talkie – intercom)
- Signalisatie ontwerpen
- Signalisatie printen
- Signalisatie plaatsen
- Andere

Welke diensten mbt digitale hulp kan u aanbieden :
- Registratieplatform bouwen voor bewoners van gemeenten of steden
- Registratieplatformen beheren voor een stad of gemeente
- SMS communicatie met de burger opzetten (bevestiging van afspraak)
- Emailcommunicatie met de burger opzetten
- Scanners voor scanning/inkomregistratie voorzien
- Algemene IT Back-up voorzien voor steden en gemeenten
- Andere

Mocht uw gemeente nog andere zorgen hebben, of vragen mbt bovenstaande lijst aarzel niet om
ons te contacteren voor vrijblijvend advies.

Contact:
Bruno Schaubroeck
Stijn Snaet

Event Confederation VZW/ASBL

0475 288 304
0475 70 36 76

bruno@event-confederation.be
stijn@event-confederation.be
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