
1,5 MTR. EVENTCONCEPTEN



2nice denkt mee bij de inrichting van uw ‘1,5 mtr. event’.  
Zodra live events weer mogen plaatsvinden 

binnen de nieuwe richtlijnen, verzorgen wij graag een 
veilige inrichting voor uw bijeenkomst. 

Wij zorgen voor een sfeervol en creatief ontwerp 
tijdens de opzet van uw event. 

Dat is mogelijk in elk gewenst stijlthema. 
Zie hier een aantal voorbeelden van een ruimte in 3D 

gevisualiseerd.

U kunt op 1,5 mtr. afstand bijv. eerst een netwerkborrel 
laten plaats vinden, dan door naar een plenaire setting 

gaan voor bijv. uw presentatie met aansluitend 
een sitdown diner. En dat alles op gepaste afstand voor uw 

gasten! Afhankelijk van het formaat van de locatie 
zou u de gehele setting kunnen plaatsen maar u kunt er 

ook voor kiezen 1 van de 3 settingen toe te passen. 
Zowel de borrel, plenaire als diner opstelling biedt ruimte 

aan circa 30 gasten. 

En hoe leuk is het dat dit ook nog kan in stijl! 
Zie hier onze meest populaire stijlthema’s die aansluiten 

op de trends van 2020 & 2021! Wild Glam, City Loft 
& Hotel Lobby. Maar u kunt uiteraard ook kiezen voor een 

stijl of thema naar wens. Bent u op zoek naar de meest 
veilige en verantwoorde inrichting voor uw event maar dan 
wel in een stijlvol jasje? Neem dan nu contact met ons op, 

wij maken uw sfeerconcept & offerte op maat! 
Wij brengen u sfeer in stijl.

TOTAAL CONCEPT 1,5 MTR.
Wild Glam Hotel Lobby City Loft
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Wild Glam Hotel Lobby City Loft
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6 MTR. 6 MTR. 6 MTR.

6 
M

TR
.

6 
M

TR
.

6 
M

TR
.



Wild Glam Hotel Lobby City Loft

DINEREN OP 1,5 MTR.
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Wild Glam Hotel Lobby City Loft
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Wilt u uw medewerkers, werknemers of klanten in het 
zonnetje zetten na deze periode van isolatie? Waarom dan 

niet in een informele setting waarbij er weer even 
genoten kan worden van een klein feestje. En dit alles kan 
op gepaste afstand, passend binnen het 1,5 mtr. concept. 

Zie hier een voorbeeld van een informele setting 
waarbij wij ons stijlthema Pop Art hebben toegepast. 

Pop Art is helemaal hip én happening!  

Deze kunststroming uit de jaren 50 en 60 komt steeds 
meer terug in de tegenwoordige interieur trends. De brui-
sende kleuren geven een flinke boost aan uw event. We 

bieden dit thema aan in een moderne en minimalistische 
stijl met speelse en vrolijke elementen. 

Dit stijlthema kenmerkt zich door humor en ironie, met 
iconen, kunst, strips, illustraties en vele prints. 

Durft u de creatieve uitdaging aan? 

Door de maatregelen om te zetten naar een thematische 
invulling van uw event creëert u verantwoord een setting 
op maat. Naast ons Pop Art thema kunt u ook kiezen voor 
een stijl of thema naar wens, wij werken uw sfeerconcept 
of offerte graag tot in de detail uit. Benieuwd wat wij voor 
u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op 

voor een eventconcept op maat!

Dansen op 1,5 mtr. afstand door middel van thematische 
vloerstickers, borrelen aan statafels op gepaste afstand en 

loungen in stijl in uw eigen fauteuil. Conceptueel zijn er 
vele andere mogelijkheden, denk aan mondkapjes met 
illustraties en latex handschoenen ter bescherming van 
personeel en gasten. Maar ook de cateraar kan food & 
drinks serveren vanaf een 1,5 mtr. trolley op maat met 
duurzaam geproduceerde wegwerp bekers en bestek.

FEESTJE OP 1,5 MTR.
Pop Art Collage Visual
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Wat dacht u van een bedrijfsbarbeque op eigen locatie?
Geniet van het zomerse buiten gevoel met circa

10-15 personen op een oppervlakte van 8 x 8 mtr. 
Smakelijk eten en heerlijke drankjes, zet uw werknemers in 
het zonnetje! Dit alles op gepaste afstand, passend binnen 

het 1,5 mtr. concept. Zie hier een voorbeeld van een 
bedrijfsbarbeque waarbij wij ons stijlthema 

Smoke & Fire hebben toegepast. 

BARBEQUE OP 1,5 MTR.
Smoke & Fire Collage Visual
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BRUILOFT OP 1,5 MTR.
Perfect Wedding Collage Visual

Een van de belangrijkste dagen van uw leven toch met uw 
dierbaren kunnen vieren? Dit kan als nog, wij denken graag 
mee en richten uw cermenonie in volgens de aangegeven 

richtlijnen. Met circa 20 personen kunnen wij  de 
‘‘Perfect Wedding’’ setting voor u verzorgen. 

U ziet hier een wedding styling geheel volgens de trends 
op dit moment, met Bohemian en vintage invloeden. Maar  

wij kleden uw cermonie graag aan naar uw smaak en 
wens, vraag bij ons een weddingconcept op maat aan.

Met de juiste sfeer en stijl vindt uw persoonlijke ceremonie 
plaats op gepaste afstand en binnen het 1,5 mtr. concept.  
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2nice B.V.
Nieuwe Havenweg 53c
1216 BL Hilversum

035 82 00 386
info@2nice.nl
www.2nice.nl


