15 års erfaring med kreativ kommunikation,
brandaktivering og events har givet os ry for
at være blandt de stærkeste projektledere i
branchen.
De fleste af vores kunder slipper os ikke
igen. Og det er vi glade for. Det giver os
nemlig mulighed for at blive mere end bare
et bureau.
HVORDAN VI ARBEJDER
Vi ser jeres event som en del af en større
fortælling om, hvem I er og hvor I vil hen.
Derfor sikrer vi altid, at eventen bakker op
om jeres strategiske mål.
KÆMPE NETVÆRK – ÈN KONTAKT
Vi arbejder tæt sammen med eksperter
inden for venues, sceneproduktioner, grafik,
film, stylister, afvikling, produktion og
tech/AV. Men hos kiwibirds har du altid kun
én kontaktperson, som samler trådene for
dig.

”Vi havde en virkelig god lancering takket
være kiwibirds store engagement og
kreativitet
kombineret
med
benhård
projektledelse
helt
ned
i
mindste
detalje. Budgetterne blev holdt og kvaliteten
var i top – vi vil hermed gerne give kiwibirds
de bedste anbefalinger.”
Lise Thomsen, PA, AJ Vaccines

HVAD HAR DU BRUG FOR?
Hos os betaler du kun for det, du har brug
for. Vi kan give sparring på timebasis eller vi
kan stå for alt fra udvikling til eksekvering af
eventen.

Sarah Holmslykke
Partner & stifter

Sylvia Mark Andreasen
Partner & stifter

VI HJÆLPER
DIG I LAND
Du står selv for dele af
arrangementet. Vi løser
opgaver, hvor der er behov for
specialkompetencen.

Afregnes ud fra
timeforbrug

VI
FIXER ALT
Vi varetager hele eventopgaven.
Fra idé og konceptudvikling
gennem udarbejdelse af indhold og
rammer, budgettering, planlægning
og koordinering til eksekvering
og opfølgning.

Aftalt
pakkepris

”IND OG UD”
Du har brug for konkret
sparring på en del af din event,
kreative indspark til en kampagne,
vores input til en brainstorm eller
noget helt fjerde?

Afregnes ud fra
timeforbrug

OPSTART
Briefing, budget
og samarbejdsform
fastlægges.

OPFØLGNING
Post-produktion
og evaluering.

UDVIKLING
Koncept,
virkemidler og
eventindhold
præsenteres.
Godkendelser.

PROCES
Detailplanlægning,
koordinering
og produktion.

EKSEKVERING
Opbygning,
generalprøve,
afvikling og
nedtagning.

Som officiel olympisk partner ønskede Deloitte at
bruge deres sponsorat aktivt ved at skabe deres
egen version af olympiadens fællesskabsfølelse.
Hertil blev konceptet ”Deloittes Olympiske
Sommer” udviklet, som bestod af et cykelfakkelløb på tværs af landet og ni store olympiske
fester for medarbejdere og kunder. kiwibirds
varetog hele det praktiske set-up, fra udvikling til
eksekvering af alle lokale events, samt al
planlægning og koordinering i forbindelse med
fakkelløbet.

”Top professionel eksekvering og styr på
ALLE detaljer fra A-Z! kiwibirds var en
drøm at arbejde sammen med ved vores
store olympiske roadshow over 2 uger i
August 2016, hvor de lykkedes med at få
skabt imponerende Rio-fester overalt i
landet. kiwibirds mødte os og vores
gæster med store smil og havde en
professionel tilgang til både gæster og
opgaver hele vejen igennem ... kiwibirds
leverede over vores forventninger - på
trods af en yderst stram deadline!”.
Sandra Bahn, Head of Reputation &
Relations, Deloitte

Da verdens første designhotel, Hotel Royal
Copenhagen, skabt af Arne Jacobsen, blev
optaget i den verdensomspændende kæde
af unikke hoteller, Radisson Collection, stod
kiwibirds bag en skræddersyet lancering
med et mekka af WOW-oplevelser for 300
gæster.

Har du selv ideerne til en event, men ikke tid og
ressourcer til at føre dem ud i livet, så hjælper
kiwibirds gerne med al det praktiske op til og under
selve eventen.
I viste case havde kunden selv en klar idé om, hvad
dagen skulle indeholde af aktiviteter, men manglede,
som så ofte, den fornødne tid til planlægning og
koordinering. Det tog vi os derfor kærligt af og
resultatet blev en oplevelsesrig Københavnerdag med
alt hvad der dertil hører – heriblandt kanalrundfart,
Christiania-tur, cykeltaxi og middag på toppen af
Tivolis koncertsal.

Skandia kom til kiwibirds med et ønske om at skabe et
tilbagevendende arrangement, som skulle forbedre deres
relation til eksterne pensions- og forsikringsmæglere.
Resultatet
blev
Skandia
Mæglerforum
en
eftermiddag/aften hvor mæglere fra hele landet var
inviteret til en både faglig og festlig dag i Skandia regi.
Med
udgangspunkt
i
årets
tema
”alternative
investeringer” og en stærk grafisk identitet fik vi
forvandlet den noget tomme kontorfoyer til et grønt
Skandia-mekka med ”alternative” gimmicks som klipselv-krydderurter på bordene og fuld knald på
logobrandingen.

60 techjournalister, influencers og superfans var
inviteret til lancering af OnePlus’ nyeste skud på
telefonstammen. Omdrejningspunktet var en
times live visning fra det store launch-event i
New York, og der var derfor sørget for både
popcorn,
bland-selv-slik
og
sofarække.
Efter visningen blev det - indtil da skjulte experience-område afsløret og de techglade
gæster kunne således få lov til at afprøve
telefonens mange nye funktioner på egen hånd.

Moët Hennessy’s Pressevent for Moët Grand
Vintage champagnen foregik på D’Angleterre,
hvor den eksklusive atmosfære elegant blev
smeltet sammen med brandets styling, gennem
blomsterdekorationer inspireret af den boblende
champagne og eksklusive printproduktioner.

FÅ HJÆLP TIL
DETALJERNE
Book os kun lige til det du
har brug for,vi arbejder
gerne på timebasis.
Til Möet Hennessy’s
presseevent sørgede de selv
for lokalerne kiwibirds hjalp
med blomsterdekorationer
og menukort.

FÅ HJÆLP TIL
DETALJERNE
Book os kun lige til det du
har brug for,vi arbejder
gerne på timebasis.
Til Möet Hennessy’s
presseevent sørgede de
selv for lokalerne
kiwibirds hjalp med
blomsterdekorationer og
menukort.
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