
De eerste schets voor het programma, gemaakt tijdens de vlucht.
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Versdenkers neemt je mee op een praktische inspiratiereis naar 
New York City! New York staat bekend als een van de meest 
innovatieve steden ter wereld en als broeinest voor trends. Vlieg 
met ons mee, laat je inspireren door nieuwe vormen van creatieve 
marketing en branding én leer deze toepassen op je eigen merk. 

Wat gaan we doen
Into the Vibe NYC is een inspiratie trip én een praktische werktrip 
voor grote en kleine merken die zichzelf opvallend willen branden. 
Tijdens de trip werk je aan een concreet creatief concept voor 
jouw branding of marketing campagne, waarmee je je merk 
terug in NL in de kijker gaat spelen. Denk aan concepten voor je 
identiteit, originele manieren om je doelgroep te bereiken en ver-
breden, social media campagnes en het inzetten van storytelling in 
je merkcommunicatie.

We gaan daarvoor op een backstage ontdekkingstocht naar de 
innerlijke werking van New York. Je krijgt een kijkje in de keuken 
bij voorlopers in innovatieve marketing en branding. In 4 dagen 
combineren we meet-ups met inspirerende professionals, trend 
watching, innovatieve communicatie, creatief denken, concep-
tontwikkeling en ideation. 

We gaan o.a op bezoek bij Jason Prohaska, managing director 
van Mediamonks NY. Specialisten op het gebied van innovatieve 
branding en tech. Zij updaten jou over ontwikkelingen in aug-
mented en virtual reality, big data, marketing as a service, en de 
nieuwste communicatie strategieën. Creatieve innovators in Bush-
wick, Williamsburg en Brooklyn Heights delen met jou hoe zij hun 
brand experience tot een succes gemaakt hebben. En daarmee 
een mengelmoes van doelgroepen aan zich binden. 
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Wat neem je mee terug uit New York?
Na afloop van de 4 daagse trip heb je ideeën opgedaan over hoe 
je de succesvolle formules van New Yorkse vernieuwers kunt toe-
passen in de branding van je eigen bedrijf. Daarnaast krijg je input 
van de andere deelnemers, en leer je in interactie met hen ook hoe 
zij met hun vak omgaan. Je komt terug met de NYC vibe en een 
creatief concept voor je branding of marketing. Plus een roadmap 
naar uitvoering voor jouw eigen merk. En het nieuwe netwerk dat 
je in NYC ontdekt kan je daar wellicht nog bij helpen.

Waarom New York? 
In New York stad heerst een sterke lokale start-up cultuur. Deze 
bedrijvigheid zorgt mede voor een unieke creatieve vibe die je 
overal in de stad voelt. Het tempo ligt hoog en de concurrentie is 
groot. Opvallen als merk in deze zee aan concurrentie vergt in-
novatief denken op hoog niveau. Als je in New York op kunt vallen, 
dan kun je dat overal. En juist van dit soort vernieuwers kunnen wij 
veel leren. Begrijpen hoe bedrijven in New York hun merk tot leven 
brengen kan ons inspireren ons eigen merk sterker te positioneren. 

Voor wie is deze trip?
De groep bestaat uit een hand picked gezelschap uit ons Versden-
kers netwerk. Jouw reisgenoten zijn professionals die zich bezig 
houden met de branding en marketing van hun eigen merk, of die 
van klanten. Maar ook design professionals die inspiratie zoeken in 
de hot-pot van NYC kunnen aan deze trip deelnemen. Dus ben jij, 
of ken jij een design professional, brand-eigenaar, campagneman-
ager, marketingmanager, brandmanager, communicatie - of social 
media manager, wacht dan niet en meld je. 

Nederlandse professionals in nyc
Nederlandse expats die in New York wonen en werken worden 
ook uitgenodigd. De uitwisseling van ervaring zal inspireren. Ook 
kan het voor hen heel aantrekkelijk zijn een training te volgen in het 
Nederlands.

over versdenkers

Versdenkers is een in Rotterdam gevestigd trainingsbureau. 
Wij zijn creatieve professionals en trainers geworteld in kunst zoals 
tekenen, muziek en theater. We concentreren ons op creatieve 
training voor teams en marketing / communicatie en design pro-
fessionals. Daarnaast coachen wij organisaties in het ontwikkelen 
van creatieve mar/com concepten, strategie en het verhogen van 
creativiteit in het werkproces. Trainingen die we bieden: design 
thinking, conceptontwikkeling, storytelling, copywriting, guerrilla 
marketing, zakelijk tekenen, contentcreatie en trendwatching.

“Als founder en trainer van Versdenkers, met klanten als 
T-mobile, ING, Greenpeace, Rode Kruis, Discovery Channel, 
Radio 538 en vele anderen, wil ik zelf ook up-to-date en gein-
spireerd blijven. Dat is een must om de klanten van Versdenkers 
te blijven inspireren en waarde te bieden. Het idee voor deze 
trip kwam in me op na mijn recente reis naar NYC. Ik ontmoette 
daar vrienden met die speciale “can do“ mentaliteit die New 
York zo typeert. Die mindset en inspiratie gun ik ook andere 
professionals.”  Lisa van Noorden

onze partners in new york

Pim Philip
Pim Philip Experiences provides custom travel and event 
experiences in New York City, heightening visitor perspectives 
and engaging business groups. Tailor-made urban expeditions, 
often along unexpected routes, guarantee a unique experience.

Joe bodie davis
Joe is een NY native, long time friend en kunstenaar/schrijver.
Hij schreef twee novels die zich afspelen tegen de achtergrond 
van de New Yorkse kunstscene. Joe zal ons in de loft vergezel-
len als host en is onze bron van inside informatie.

Jason Prohaska
managing director van Mediamonks NY. 

prijs
€1450 tot €2450,- ex btw. 
Bij een groep van 6 tot 10 mensen is de prijs € 2450 ex btw. Gaan 
er meer dan 10 mensen meer dan is de prijs €1450,-. De prijs is 
inclusief de eerste meeting in Rotterdam, airport pick up in New 
York, 3 x ontbijt en lunch en 2 diners. De derde avond eet je op ei-
gen gelegenheid. Niet inbegrepen in de prijs is de vlucht, de acco-
modatie en de uitgaven die je zelf nog doet tijdens het programma.

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers. De trip gaat door bij 6 deelnemers.

dit is joe!

dit is pim!

dit is jason! versdenkers
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Voor vertrek ontvang je 
een goodiebag, met o.a 
een vliegtuig magazine 
met bio’s van de andere 
teamleden en info over 
hun cases.
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innovatie & tech creativity & branding connecting the dotsIs een inspiratie trip én een praktische werktrip voor grote 
en kleine merken die zichzelf opvallend willen branden. 
In de sessies combineren we meet-ups met inspirerende 
professionals, trendwatching, creatief denken, concept-
ontwikkeling en planvorming. Je komt terug met de NYC 
vibe, een creatief concept en een roadmap naar een cam-
pagne voor je merk.

Om je goed voor te bereiden op je trip en te verzekeren 
dat je er maximaal resultaat uit haalt sturen we je een 
briefing. In de de-briefing aan ons geef je informatie 
terug over jouw case waarmee je aan de slag wilt. 
Een week voorafgaand is er een kick-off met het team.
Daarin presenteren we het definitieve programma en de 
aanpak. Je maakt kennis met de andere professionals 
en we bespreken de briefings en verwachtingen.

Airport pick-up. Rit naar je hotel.

Meet & Greet dinner.

Ontbijt in het loft/trainingsruimte.

Eating with the locals. Inspira-
tiediner met home-chef
bij een NY local. Met emerging 
talents/local professionals.

Bezoek aan Jason Prohaska, 
managing director van Media-
monks NYC. Voorlopers op het 
gebied van innovatieve brand-
ing en communicatie. 
Updates over ontwikkelingen in 
augmented en virtual reality, big 
data, marketing as a service en 
new strategies.

Korte presentaties van individuele 
cases. Programma kick-off met 
uitleg werkwijze en brainstorm. 
Aansluitend lunch in het loft of 
buiten de deur.

Colleges visievorming, creative 
tricks, storytelling. Ontwikkeling 
van een creatief branding of 
marketing-communicatieconcept 
voor jouw eigen case. Zowel 
team-effort als solo werken.

Aansluitend free time.

Fietstour met Pim Philip: 
innovatieve branding/market-
ing in Bushwick, Williamsburg 
en Brooklyn Heights. Bezoek 
aan creative brands en gale-
ries. Meetup met beeldmakers 
en creative minds.

Ontbijt in het loft
/trainingsruimte.

College trend-brand matching. 
Met matching oefeningen 
onderzoeken we welke crea-
tive of beeldtrends toepasbaar 
zijn op het eigen merk. 
 

Picknick op locatie.
Saturday night tips van Pim 
en Joe.

Free time, of aansluiten bij de 
NYC night vibe tour.

Creatie digital experience board voor overdracht/presentatie naar 
teamleden in NL. Na twee weken is er een meetup in het atelier 
van Versdenkers. Deelnemers houden een korte presentatie over 
hun case en de resultaten. Met de feedback scherp je je concept 
of plan verder aan.

Ontbijt in het loft/trainingsruimte.

Lunch op de Highline.

Programma naar keus:
1 Ideation sessie. Het concept 
wordt omgezet in een roadmap 
van naar uitvoering.
2 Concepten overtuigend pre-
senteren. Intern of naar klanten.

Hotel pick-up.
Airport shuttle naar
JFK of ander vliegveld.

Input en inspiratie van een NY 
based innovatie-expert.  
Kick back brainstorm: terugkop-
peling naar je eigen case. Wat kun 
je er mee? Hoe vertaal je het naar 
jouw merk en doelgroep?
Teamleden matchen ontwikkelingen 
op elkaars en het eigen merk. 

mei 2019
max 15 plekken
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