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Welkom
Leuk dat je interesse hebt in KreaDoe Online. In dit digitale  
magazine vind je allerlei informatie over hét online DIY-event 
van het jaar. Kom erachter welke workshops je allemaal 
kunt volgen en wat je precies gaat doen tijdens deze work-
shop. Check welke bedrijven allemaal aanwezig zijn met een  
digitale stand en er wordt uitgelegd hoe het platform van 
KreaDoe Online werkt. 

Mede mogelijk gemaakt door HappyCrafts en Scheepjes



Welkom KreaDoe Online

KreaDoe Online vindt plaats van 30 oktober t/m 1 novem-
ber 2020. Vanaf 30 oktober kun je onbeperkt inloggen op het  
digitale platform en allerlei workshops volgen, op bezoek bij 
digitale stands, shoppen met korting en nog veel meer. Maar 
hoe werkt zo’n online platform eigenlijk? Wij leggen het graag 
uit!  

Op jouw ticket vind je de link naar het digitale platform en  
vanaf  30 oktober 15:45 uur kun je met deze link inchecken op het  
platform via jouw computer (het evenement is niet 
zichtbaar op een telefoon of tablet). Op de volgende   
bladzijde zie je hoe je vervolgens het gehele event kunt volgen!   

Digitaal platform



Via deze knop zie je welke experts 
een workshop geven en lees je meer 
over hun achtergrond en expertise. 
Check ook direct wanneer hun work-
shop plaatsvindt.

Via deze knop zie je alle bedrijven 
met een digitale stand. Stel je 
vragen aan bedrijven via de chat, leer 
meer over het bedrijf en shop bij de  
webshops! 

Via deze knop zie je het hele  
programma en kun je de workshops 
die op dat moment live zijn bezoeken. 
Hier lees je ook meer over de inhoud 
van de workshops.  

Live chat!

Check in het menu nog even 
rustig alle mogelijkheden en 
bekijk hier jouw persoonlijke  
programma (dat je  al eerder 
kunt samenstellen in de app 
van KreaDoe Online). 

In de lobby zie je een live sessie van KreaDoe 
Online. De host van de show vertelt je welke 
workshops er plaatsvinden en er komen leuke  
influencers op bezoek zoals Karin Luttenberg 
en DenDennis. Er zijn toffe prijzen te winnen en 
er is entertainment aanwezig! 

Heb jij een brandende vraag voor de presentator 
of voor de organisatie van KreaDoe Online? Of wil 
je gezellig kletsen met andere creatievelingen? 
Stel jouw vraag in de live chat. 

Lobby



KreaDoe Online app

Nadat je een ticket voor KreaDoe Online 
hebt gekocht,  kun je de KreaDoe Online app  
downloaden. In deze app kun je alvast het 
hele programma zien én kun je jouw favoriete  
workshops in je persoonlijke programma  
zetten. Zo weet je zeker dat je niets mist!  
Download de KreaDoe Online app via de 
App Store of Play Store en check welke  
workshops jij wilt volgen. Maak alvast een af-
spraak met jouw favoriete bedrijf en check welke  

influencers er op bezoek komen! 

https://apps.apple.com/nl/app/kreadoe-online/id1531566409
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dnl.eventinsight.app887
https://apps.apple.com/nl/app/kreadoe-online/id1531566409
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dnl.eventinsight.app887
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dnl.eventinsight.app887
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Berichtje van team KreaDoe Workshops

Van 30 oktober t/m 1 november kun je onbeperkt  
workshops volgen tijdens KreaDoe Online. Benieuwd 
wanneer welke workshop is? Check dit in de KreaDoe 
Online app (te downloaden via de App Store of Play  
Store) of op de website! Voor de benodigdheden per  
workshop klik je op de workshop die je leuk lijkt. Je vindt  
hierachter een lijstje met materialen die je nodig hebt.

Benieuwd wat je gaat doen bij de workshops? Klik hier! 

https://www.kreadoe.nl/programma-kreadoe-online/
https://drive.google.com/file/d/1-owdX-UNIzYOwWlBrDSg96Pgw7aqIidR/view%3Fusp%3Dsharing
https://www.kreadoe.nl/wp-content/uploads/Workshop-overzicht-KreaDoe-Online-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-owdX-UNIzYOwWlBrDSg96Pgw7aqIidR/view%3Fusp%3Dsharing
https://www.kreadoe.nl/wp-content/uploads/Workshop-overzicht-KreaDoe-Online-1.pdf
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Digitale standsBerichtje van team KreaDoe

Tijdens KreaDoe Online kun je op ‘bezoek’ bij jouw favoriete  
bedrijven. Lees meer informatie over de bedrijven, stel jouw 
brandende vraag via de live chat, start een videogesprek 
en shop de leukste items mét korting! Benieuwd welke  
bedrijven je terug kunt vinden op het digitale platform? 
Check dan de website!

https://www.kreadoe.nl/digitale-stands/


Influencers & Entertainment

Naast alle workshops die je kunt volgen hebben we ook 
entertainment én kun je jouw favoriete influencer digitaal 
ontmoeten. Check snel de website om te zien wie wanneer 
komt! 

Benieuwd naar het   entertainment? Check snel de volgende bladzijde

https://www.kreadoe.nl/programma-kreadoe-online/


Influencers & Entertainment Entertainment

De KreaDoe Pubquiz! 

Persoonlijk kleuradvies door The Colour Store
The Colour Store helpt jou een look te creëren die echt past bij wie je bent. 
Ze laat je hierbij zien wat de kracht is van kleur door gebruik te maken 
van de juiste kleuren die passen bij de huid. Ze geeft je drie tips voor een  
kapsel & bijpassende kleur dat perfect bij jou past. Benieuwd wanneer 
dit is? Check snel het programma.

KreaDoe Ontmoet Online
Tijdens KreaDoe Online krijg je de kans om in gesprek te gaan 
met andere bezoekers en zo meer te leren over andere hobby’s of  
handige trucjes voor een hobby die je hebt. Dit is een activiteit  
tijdens KreaDoe Online waarbij je kunt videobellen met andere be-
zoekers voor een aantal minuten en dan doorgaat naar de volgende. 
Een soort van speeddaten, maar dan met KreaDoe bezoekers. Zo  
ontmoet je andere creatievelingen! Benieuwd wanneer dit is? Check 
snel het programma.

Doe mee met de KreaDoe Online pubquiz. Een quiz waarbij jouw 
algemene én creatieve kennis wordt getest. Speel tegen andere 
KreaDoe bezoekers en wie weet ga jij er met de prijs vandoor, een 
Durable Coral mini box! De antwoorden vul je digitaal in en worden 
direct nagekeken. Na de pubquiz wordt dan ook direct de winnaar 
bekendgemaakt. Durf jij het aan? Benieuwd wanneer dit is? Check 
snel het programma

https://www.kreadoe.nl/programma-kreadoe-online/
https://www.kreadoe.nl/programma-kreadoe-online/
https://www.kreadoe.nl/programma-kreadoe-online/
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Handige Weetjes! 

Je hoeft je niet in te schrijven voor 
de workshops, er zijn onbeperkt 
plekken beschikbaar. 

Meer handige weetjes 
vind je in de FAQ

Alle workshops zijn 1 maand lang  
terug te kijken na het evenement. Let 
op: terugkijken is mogelijk vanaf 3  
november. Tijdens KreaDoe Online kun 
je alleen live de workshops volgen. 

In de KreaDoe Online app kun je jouw 
persoonlijke programma samenstel-
len. Je krijgt dan een melding als jouw 
favoriete workshop begint.  

Het evenement is uitsluitend bij te  
wonen via je computer. Het event  
platform werkt niet via je telefoon of 
tablet. 

https://www.kreadoe.nl/faq
https://www.kreadoe.nl/workshops-2/


Handige Weetjes! Berichtje van team KreaDoe



Zien we je digitaal? 
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