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NICE
2nice is een veelzijdig styling bureau 

met event & kerst styling als specialiteit. 
Wij verzorgen metamorfoses van ruimtes, 

tijdelijk of permanent, van pril idee tot 
concrete uitvoering. 

Daarbij geven wij vorm aan idee & sfeer 
en hebben oog voor detail. 

De creaties die wij maken zijn origineel, 
inspirerend, eigentijds en altijd stijlvol! 

2nice ontwerpt & visualiseert de perfecte opzet 
voor uw event. Daarbij leveren wij maatwerk items, 

meubilair, thema decor, grafisch ontwerp, 
eyecatchers en bloemcreaties. 

Wij hebben kennis van zaken, zijn creatief, 
betaalbaar en hebben ervaring. 

Gezien de epidemie en de wisselende maatregelen 
blijven wij graag denken in alternatieve oplossingen.

Zo blijven we nieuwe coronaproof concepten 
 ontwikkelen en stellen we deze graag aan u voor.
Maar u kunt uiteraard ook voor een coronaproof 

concept op maat  bij ons terecht, 
vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. 

Wij hopen u te inspireren, 
2nice brengt u sfeer in stijl!
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Summer Drive-Thru
Zomers & vrolijk, verras uw medewerkers met een

 Summer Drive-Thru op eigen terrein! Hapjes & drankjes 
worden vanuit tenten en foodtrucks geserveerd tot in de 

auto. Een beleving in zomerse sferen, compleet met 
palmbomen, parasols en cactussen, een sfeer die iedereen 

in de vakantiestemming brengt.       

Voor Bedrijven
Wij hebben dit sfeervolle, creatieve en zomerse concept 

opgezet als alternatief voor alle grote LIVE events, zo kunt 
u, uw medewerkers of klanten toch in feestelijke 

vakantiesferen brengen! Droom alvast weg naar uw
favoriete vakantiebestemming, veilig in eigen land.

Voor Locaties
De invulling van de uitgiftepunten en stops gaat in overleg, 

eigenlijk is alles mogelijk en denken we graag mee. 
Uitstappen, statafels toevoegen, er doorheen wandelen, 

het kan allemaal worden toegepast in deze Summer 
Drive-Thru, afhankelijk van de op dat moment geldende 

corona maatregelen.

SUMMER DRIVE-THRU

https://www.2-nice.nl/summer-drive-thru/
https://www.2-nice.nl/summer-drive-thru/
https://www.2-nice.nl/summer-drive-thru/
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ONLINE EVENT STUDIO STYLING

Online Event
Veel grote LIVE events worden omgezet naar een ONLINE 
versie en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Maar ook 

daar is sfeer erg belangrijk. Wij brengen met onze styling 
gezelligheid en herkenbaarheid in huis en zo spat uw 

ONLINE event van het beeld!

Studio Styling
We kunnen uw studio voorzien van de juiste inrichting 

maar we kunnen ook elke ruimte die u maar kunt 
bedenken omtoveren tot een studio. Van decoraties tot 
meubilair, van vloer tot achterwand, van maatwerk tot 
techniek, kies voor één onderdeel of het gehele pakket.

Diverse Settingen
We creëren met gemak een living in ongedwongen sfeer, 
een staande presentatie setting achter een desk of een 
zittende debatterende sessie aan tafel. En dit alles kan 

gewoon volgens 1,5 mtr. protocol, op veilige afstand maar 
wel dan wel helemaal in stijl.

https://www.2-nice.nl/online-event-studio-styling/
https://www.2-nice.nl/online-event-studio-styling/
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Debattafel.nl biedt diverse oplossingen voor coronaproof debatteren:

https://www.2-nice.nl/online-event-studio-styling/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/
https://www.debattafel.nl/modellen/
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WALK-THRU

It’s Showtime!
Speciale gelegenheden moeten gevierd worden, zo ook het 
feit dat alle leerlingen of studenten die hun diploma onder 
deze omstandigheden toch behaald hebben! En hoe viert 
u een diploma uitreiking als u niet in grote groepen samen 
mag komen? Nou, met ons Walk-Thru concept haalt u een 
GESLAAGD event in huis, en dit alles veilig, volgens 1,5 mtr. 

protocol, geheel coronaproof.

Time to Shine
De Walk-Thru bestaat uit een paar ‘time to shine’ 

momentjes. De rode loper wordt voor de leerlingen of 
studenten uitgerold, ze worden in stijl ontvangen als echte 
VIPS met een bubbelend glas champagne waarna ze hun 
diploma ondertekenen. Door een feestelijke poort komen 
ze aan bij hun SHOWTIME moment, tijd voor een foto met 

het zojuist opgehaalde diploma, en via een livestream 
juicht het thuisfront en trotse docenten de leerlingen of 

studenten toe!

Walk-Thru op Maat
Het aantal stops, poorten, decoraties etc.

 (routing/ontwerp/oppervlakte) kunnen uiteraard in 
overleg worden samengesteld, wij hopen u met deze opzet 

te inspireren en maken graag uw Walk-Thru op maat, 
passend bij uw locatie. Entertainment, catering, 

geschenken en techniek kunt u zelf regelen maar wij 
kunnen hier ook een van onze partners voor aandragen. 

https://www.2-nice.nl/walk-thru/
https://www.2-nice.nl/walk-thru/
https://www.2-nice.nl/walk-thru/
https://www.2-nice.nl/walk-thru/
https://www.2-nice.nl/walk-thru/
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Take a Selfie
Wij bieden diverse Selfie Studio’s die uw medewerkers, 
klanten, gasten of bezoekers toch even in het zonnetje 

zetten en een happy day bezorgen! Onze smartphone is 
een onmisbaar onderdeel geworden van ons leven, net 
zoals de social media. Ideaal voor het maken van leuke 
selfies en het delen hiervan. Op veel plekken over de 

wereld ontstaan zelfs gehele ‘selfie museums’ die helemaal 
Instagram proof zijn. Naast een unieke beleving voor uw 
medewerkers, klanten, gasten of bezoekers zorgen alle 

foto’s, tags & hashtags voor positieve reclame.

Complete Studio
We creëren per thema echt een gehele studio, van 3 x 3 
mtr., van wanden tot vloer, van verlichting tot props. En 

het leuke is, elke studio heeft van binnen zijn eigen styling 
maar de wanden zichtbaar aan de buitenkant kunnen 

worden voorzien van eigen aangeleverde print met 
bijvoorbeeld huisstijl/logo/campagnebeeld. We bieden 
gezien de huidige situatie de voorgestelde studio’s aan 

voor een alles in 1 prijs, dus inclusief decoraties, styling, 
arbeid & transport en dat voor een extra lange 

huurperiode van maximaal 4 weken, zonder extra kosten/
toeslag, t/m augustus 2021.

SELFIE STUDIO’S

https://www.2-nice.nl/huur-hier-uw-selfie-studio/
https://www.2-nice.nl/huur-hier-uw-selfie-studio/
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Tijd om naar buiten te gaan en te barbecueën, bent u er 
klaar voor? Wie weet is dit concept binnenkort toe te 

passen op uw terrein, in LIVE variant, geheel volgens 1,5 
mtr. protocol. Zet uw medewerkers in het zonnetje, in een 

klein gezelschap, bijvoorbeeld in shifts. 

Met 10-15 personen kunt u prima uit de voeten op 8 x 8 
mtr, op veilige afstand. Maar als de maatregelen straks 
versoepelen kunt u bijvoorbeeld op een groter terrein 
zeker ook 50 personen kwijt volgens 1,5 mtr. protocol.

Wij bieden dit BBQ concept aan in een stoer jasje, met pit, 
helemaal van deze tijd. Want echte mannen houden van 

het sissende geluid van de BBQ, zet ze boven het rokende 
vuur, smeulende kolen en het oermens komt weer boven!

1,5 MTR BARBECUE
Look & Feel Collage Visual

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 10-15 personen
Afmeting: 8x8 mtr

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 50 personen
Afmeting: 15x10 mtr
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Opstelling: 50 personen
Afmeting: 20x10 mtr
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1,5 MTR BRUILOFT
Look & Feel Collage Visual

Een van de belangrijkste dagen van uw leven toch met uw 
dierbaren kunnen vieren? Dit kan, wij denken graag mee 

en richten uw bruiloft in volgens de aangegeven 
richtlijnen. Of het nu gaat om de ceremonie, het diner of 
het feest, wij verzorgen de ‘‘Perfect Wedding’’ setting. En 
dit kan in kleine, intieme variant met 20 personen, maar 

op een grotere locatie kunt u prima 50-100 personen kwijt 
volgens 1,5 mtr. protocol. 

U ziet hier styling geheel volgens de trends van dit 
moment, in Bohemian/Vintage look & feel maar ook in 

Botanische sferen. In diverse opstellingen, zo kunt u kiezen 
voor alleen de inrichting van de ceremonie of een 

multifunctionele ruimte waar aansluitend geborreld en 
gefeest kan worden. Wij kleden uw bruiloft graag aan naar 

uw smaak en wens, dus vraag bij ons vooral een 
weddingconcept op maat aan.  

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 20 personen
Afmeting: 12x12 mtr

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 20 personen
Afmeting: 25x15 mtr
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Opstelling: 100 personen
Afmeting: 25x20 mtr
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Een plenaire setting hoeft niet altijd strak, clean en 
neutraal te zijn. Juist nu zoeken we gezelligheid, 

intimiteit en warmte, uiteraard wel volgens de regels, 
en dit gevoel is met de juiste styling zeker te creëren, 

ook bij een zakelijk event! 

Wanneer er straks stapje voor stapje weer wat grotere 
LIVE events en bijeenkomsten plaats kunnen vinden 

creëren wij veilig, op afstand, volgens 1,5 mtr. protocol 
en geheel passend binnen de styling en trends van 2021 

een 
plenaire setting. Zie hier een voorbeeld van onze knusse 

living, voor bijvoorbeeld 40 tot 100 personen, 
afhankelijk van de locatie, perfect op te zetten. Ook 

goed toe te passen op uw Hybride event.  

1,5 MTR PLENAIRE SETTING

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 100 personen
Afmeting: 15x10 mtr

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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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 

bruisende 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.

1,5 MTR FEEST
Look & Feel Collage Visual

mondkapjes met 
illustraties & latex 
handschoenen ter 
bescherming van 
personeel en gasten

duurzaam 
geproduceerde 
wegwerp bekers 
& bestek

1,5 mtr. 
trolley 
op maat

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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Opstelling: 60 personen
Afmeting: 30x20 mtr

https://www.2-nice.nl/stijlboek-2021/
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1,5 MTR KERSTBORREL

Wij als kerst stylisten & specialisten versieren zowel 
kerstbomen als gehele kerstfeestjes, kerstborrels en 

kerstevents. Zie hier een kerstconcept in warme winterse 
sferen, geheel volgens 1,5 mtr. protocol. Uw gasten kunnen 

zo gezellig samenkomen maar wel op veilige afstand. Wij 
verzorgen zowel het meubilair als alle decoraties. 

Plaats de setting bijvoorbeeld gedurende een week en 
ontvang meerdere klanten/opdrachtgevers, werk op 1 dag 
in shifts kerstontbijt, kerstlunch, kerstborrel en kerstdiner 
om zo iedereen te kunnen ontvangen of plaats de setting 

buiten in de ‘frisse’ lucht onder een stretchtent met 
warme kleedjes en knisperende vuurtjes, alles is mogelijk! 

https://versierdekerstboom.nl/kerststijlenboek-2021/
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Opstelling: 100-120 personen
Afmeting: 20x20 mtr

https://versierdekerstboom.nl/kerststijlenboek-2021/
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INPAK/PAKKETTEN STAND

Na het inkopen van alle kerstcadeaus is het toch zo fijn om 
bij thuiskomst geen inpakstress te hebben. Plaats daarom 

voor uw winkelende publiek een sfeervolle inpak stand! Dit 
kan op een centraal punt in een winkelcentrum, in pop-up 
variant in een leegstaande winkel of misschien wel in uw 
winkel zelf. Super leuk om als extra service aan te bieden 

aan uw klanten. 

Naast dat de stand er stijlvol uitziet hebben wij ook de 
leukste inpak materialen en snuisterijen en uiteraard de 

aller gezelligste inpakelfjes! En dat alles op veilige afstand, 
want ook dit concept is toe te passen volgens 1,5 mtr. 

protocol. 

En hoe leuk is het om deze stand op uw bedrijf te plaatsen 
ter uitgifte van kerstpakketten i.p.v. als inpakstand? Zo 
creëert u een gezellige plek waar uw medewerkers hun 

kerstgeschenk van dit jaar kunnen ophalen en alvast in de 
kerststemming komen. 

Onze ‘kerststand’ ontwerpen zijn dus multifunctioneel 
toepasbaar, in elk stijlthema leverbaar, u ziet hier een 

aantal voorbeelden, van traditioneel tot kleurrijk, maar wij 
ontwerpen uw ‘kerststand’ graag op maat! 

https://versierdekerstboom.nl/kerststijlenboek-2021/
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Christmas Drive-Thru
Staat 1 van deze Christmas Drive Thru’s einde van dit jaar 

op uw bedrijventerrein of parkeerplaats? Of biedt uw 
locatie misschien wel de oppervlakte voor het creëren van 

een indoor variant? Hoe dan ook, kies voor het 
coronaproof kerstevent van het jaar!

Alternatief Kerstevent
Wij hebben dit sfeervolle en creatieve kerstconcept 

opgezet als alternatief voor alle grote LIVE kerstevents, zo 
kunt u, uw medewerkers of klanten toch op een gezellige 

manier ontvangen en bedanken, met een feestelijke 
afsluiting van het jaar. De Christmas Drive-Thru past op 
elke locatie waar met de auto een rondje gereden kan 

worden, zowel binnen als buiten.

Drive-Thru op Maat
Dus zoekt u voor deze kerst een leuke, originele en 

coronaproof manier om uw kerstgeschenken of 
kerstpakketten veilig uit te reiken aan uw medewerkers of 
klanten? Wij ontwerpen uw unieke Christmas Drive Thru 
op maat. Informeer naar de mogelijkheden en wie weet 

staat onze Christmas Drive-Thru binnenkort op uw 
evenementen locatie!

CHRISTMAS DRIVE-THRU

https://versierdekerstboom.nl/christmas-drive-thru/
https://versierdekerstboom.nl/christmas-drive-thru/
https://versierdekerstboom.nl/christmas-drive-thru/
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New Year Drive-Thru
Knallend het nieuwe jaar in! Op zoek naar een feestelijke 
manier om al uw medewerkers te voorzien van diverse 

mogelijkheden aan entertainment & traktaties? Dan is dit 
dé coronaproof manier om de aftrap naar het nieuwe jaar 

te vieren, kies voor onze New Year Drive-Thru!    

Feestelijk Welkom
 Met veel glitter & glamour, feestelijke champagne en een 
smakelijke oliebol! Verwelkom uw klanten of medewerkers 
positief in dit nieuwe jaar. Een spetterende aftrap naar het 
nieuwe jaar, geheel coronaproof, overal toepasbaar en het 
ontwerp is naar locatie, smaak en budget aan te passen.

Voor Locaties
De New Year Drive-Thru past op elke locatie waar met de 
auto een rondje gereden kan worden, zowel binnen als 
buiten. Informeer naar de mogelijkheden en wie weet 

staat onze New Year Drive-Thru binnenkort op uw 
evenementen locatie!

NEW YEAR DRIVE-THRU

https://versierdekerstboom.nl/new-year-drive-thru/
https://versierdekerstboom.nl/new-year-drive-thru/
https://versierdekerstboom.nl/new-year-drive-thru/
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2nice B.V.
Nieuwe Havenweg 53c
1216 BL Hilversum

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

http://https://www.2-nice.nl/contact/
mailto:info%402nice.nl?subject=
https://www.2-nice.nl/

