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MORGAN | TAIDE
Tailormade planning en productie, gecombineerd met creatieve catering en
spannende foodconcepten: dat belooft vuurwerk! Alle ingrediënten van jouw
event in balans kunnen brengen: van food tot personeel en van aankleding
tot entertainment. Alles mag, alles kan. Dankzij onze no-nonsense aanpak
en frisse blik zetten we standaard iets unieks neer. Maar we laten geen moment aan het toeval over. Tijdens je event zorgen wij uiteraard voor de complete organisatie. We doen de productie en nemen de regie, zodat jij volledig
kunt focussen op je bezoekers. Tevens kunnen we naar wens aparte facetten
toevoegen aan jouw event: food, productie, staff, entertainment of een creatief
concept. Alles geheel volgens jouw wensen. Ons team vormt een hechte groep
en zorgt samen voor de perfecte complete verzorging van uw evenement. Wij
streven passie, kwaliteit en originaliteit na, geen opdracht of uitdaging is ons te
moeilijk.
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THE TEAM
Morgan | TAIDE zorgt voor bijzondere gerechten die er bovendien prachtig
uitzien. Ons team vormt een hechte groep en zorgt voor de perfecte en complete verzorging van uw evenement. Wij werken met passie en streven kwaliteit
en originaliteit na. Geen opdracht of uitdaging is ons te moeilijk! Een food
tasting? Geen probleem. Je logo in het dessert verwerkt? Gaan we regelen.
Onze food consultants ontwikkelen flexibele menu’s waarvan je gasten gegarandeerd onder de indruk zullen zijn. Altijd stijlvol, telkens weer creatief op
basis van een doordacht en creatief concept. En met genoeg glamour en detail
om voor dat beetje extra te zorgen. Op deze manier wordt elk event op maat
gemaakt.

ONZE AGENTS
Hospitality draait om mensen. Als je wilt, schetsen we een personeelsprofiel
dat precies aansluit bij jouw ideeën. Op basis hiervan stellen we een team van
Morgan Taide Agents voor je samen met de juiste looks, vibes en skills. Zo
maken we van je event een totaalbeleving. Ben je bezig om een event te organiseren en kun je wel een paar extra handen gebruiken? Morgan Taide geeft je
toegang tot een betrouwbaar netwerk van ruim 500 horecaprofessionals. Laat
ons je voorkeuren weten, dan zorgen wij voor de perfecte match bij jouw event.
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BEDIENING
Een event loopt pas echt op rolletjes met passende hosting
en service. Onze TAIDE Agents worden zorgvuldig geselecteerd zodat ze perfect aansluiten bij jouw ideeën en de
identiteit van je bedrijf.

BARTENDERS
Breng je event op smaak met een full service cocktailbar.
TAIDE regelt niet alleen de bar en de bartenders, maar ook
de volledige uitrusting, alle ingrediënten en prachtig glaswerk om de drankjes in te serveren. Ook concept en styling
kun je gerust aan ons overlaten. Maak het feestje compleet
door je gasten signature cocktails te serveren.

OESTERDAME/HEER
Oesters op je event? Een onmisbare toevoeging, als je het ons
vraagt. Laat de geoefende Agents van TAIDE rondgaan met
heerlijke oesters, live voor je gasten gekraakt en geserveerd
met luxe toppings. Tip: we kunnen het cocktailmenu afstemmen op je oesterkeuze.
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ONZE KEUKEN
Duurzaam, klassiek, Frans, Italiaans, Mediterraan, white label of gastronomisch: Morgan | TAIDE kan alles op tafel serveren onder leiding van onze
sterren chef Michel Mali. Wij ontwikkelen flexibele menu’s op basis van de
wensen van de klant waarvan je gasten gegarandeerd onder de indruk zullen
zijn. Onze menu’s worden op basis van voorkeur en thema op maat gemaakt en
bereid op locatie door onze getrainde Morgan | TAIDE chefs.

FOOD
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Event Management Stagiair
Ben jij een organisatietalent die gek is op event?
Een geboren manager met een oplossingsgerichte
houding die je combineert met een grote dosis enthousiasme? Klik dan hieronder op de link en wie
weet ben jij onze volgende stagiaire!

Allround Marketing Stagiair
Heb jij je social media accounts goed in de vingers,
weet je precies met welke hashtag een post nog
beter uit de verf komt, en word je enthousiast van
veel creatieve vrijheid? Klik dan hieronder op de
link en wie weet ben jij onze volgende stagiaire!
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BEURZEN, CONGRESSEN
& CORPORATE EVENTS
The Art of drinks - Westergasfabriek
Gin Festival - Beurs van Berlage
Affordable Art Fair
De Hallen

HIGH END DINERS
& PRIVATE PARTIES
My Greatest Events
Park Broekhuizen

LAUNCH , PRESS
& OPENINGS EVENTS

Peak & Cloppenburg
Dior
Scotch whisky international
Bijenkorf
Lairesse Apotheek
Chopard

Oger
Perrier Jouet
Bvlgari
The Valley Zuidas
Gstar
Moët & Chandon
Prada

CHARITY EVENTS, DINNERS
& BUSINESS PARTIES
Biodermal
Dance4life - Zuiveringshal
Ace & Tate
Arovo
DeMedia100 - Kromhouthal
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FOOD

Dance4Life - Westergasfabriek
Tijdens de jaarlijkse Funky Fundraiser zorgt Morgan I Taide al 3 jaar voor een onvergetelijke
belevenis op het gebied van food, personeel en productie begeleiding. De verschillende edities
hebben wij mogen verzorgen in de hallen Amsterdam en de zuiveringshal op het Westergas
terrein.

Beurs van Berlage/Westergas fabriek

PRODUCTIE

The Art of Drinks

Het online platform Art of Drinks organiseert jaarlijks een event voor echte
drankliefhebbers met 75 stands, 3 dagen en 6000 bezoekers. In de Westergasfabriek in
Amsterdam kun je alles vinden op het gebied van wijn, bier, gedestilleerd en non-alcohol
dranken. Morgan| TAIDE is de afgelopen 2 jaar verantwoordelijk voor de volledige
productie en het volledige team tijdens de drie dagen.

PERSONEEL

Ace and Tate
De jaarlijkse kerstborrel van Ace & Tate’s hebben wij de afgelopen jaren mogen verzorgen
voor het Nederlandse team het global team. Waarbij wij verschillende thema’s hebben
uitgewerkt en gepitcht van een Vegas, Russia with love Via tot aan Big Bang/galaxy thema.

The Valley - The Edge

Media100 Diner - Kromhouthal
DeMedia100 is de lijst van de meest invloedrijke mensen in de Nederlandse Media.
DeMedia100 wordt georganiseerd door Media Meetings waarbij Morgan I Taide ieder jaar
verantwoordelijk is voor het food concept, het verzorgen van een high-end 5 gangen diner en
daarnaast de high end service tijdens het diner.

MUSEUM JAN

HERMITAGE
KROMHOUTHAL
RIJKSMUSEUM

BEURS VAN BERLAGE
WESTERGAS FABRIEK
THEATER AMSTERDAM

EYE MUSEUM
SCHEEPSVAART MUSEUM
JOHAN CRUIJFF STADION

VASTE LOCATIES

Het prestigieuze en geprezen gebouw op de zuidas ontwikkeld door The Edge hebben wij
verschillende keren mogen openen in de vorm van een high diner, borrel en walkin diner.
Waarbij er is gekeken naar een ‘tailormade approach’ bijpassend bij de identiteit van het
bouwproject en de allure.
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TA I D E | FAC E S
Een event draait pas echt op rolletjes met passende hosting
en service. Wij begrijpen hoe belangrijk een gezicht is achter
het merk, event, ervaring of bedrijf. In de vorm van een warm
ontvangst, persoonlijke aandacht, een gesprek en een assertieve
houding. Of je nu een elegante hostess, klassieke liftjongen,
energieke portier zoekt of een excentrieke hostess: alle agents
van Taide Faces hebben een feilloos gevoel voor gastvrijheid.
Ons ruime aanbod aan TAIDE Faces zorgt ervoor dat je
gegarandeerd de juiste brand ambassador voor jouw bedrijf
zult vinden. Naast hun representatieve uitstraling zijn onze
Faces getraind in het vertegenwoordigen en verkopen van
allerlei verschillende soorten merken. Met een duidelijk doel,
in tailormade styling, promoten onze TAIDE Faces jouw merk,
bedrijf of ervaring alsof het hun eigen is.
Wij selecteren bij TAIDE | Faces op basis van diversiteit,
persoonlijkheid, gastvrijheid en charisma. Onze TAIDE Agents
worden zorgvuldig geselecteerd zodat ze perfect aansluiten bij
jouw ideeën en de identiteit van je bedrijf.
Naast dat wij het bestand met zorg selecteren, vinden wij het
ook erg belangrijk om dit te onderhouden. Door middel van het
organiseren van portfolio shoots en workshops zorgen wij ervoor
dat onze hostess & models altijd up to date zijn en klaar om een
onvergetelijke indruk achter te laten.
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HOSTING & SERVICE
Alle TAIDE Faces hebben een feilloos gevoel voor gastvrijheid. Tailormade
styling op aanvraag om je event in te vullen. Altijd op maat gesneden, altijd tot
in de puntjes verzorgd. We zorgen dat je geen omkijken hebt naar de hosting
van jou event. Met maar één doel: je gasten een onvergetelijke dag bezorgen van
begin tot het einde.

PROMOTIE
Met dank aan de juiste uitstraling, charisma, talent, ervaring en een
sprankelende persoonlijkheid zijn onze faces als geen ander in staat om jouw
product of merk onder de aandacht te brengen bij jouw gewenste doelgroep.
.

MODELLEN
Wij leveren professionele modellen voor foto- en videoshoots,
collectiepresentaties, doorpas, technische fittings en commercials. Wij hebben
een divers bestand aan faces die passend zijn bij het desbetreffende merk en
product.

CORPORATE SERVICE & RECEPTIE
Uitbesteding en ontzorging van de receptie binnen uw bedrijf, TAIDE I Faces
verzorgt de volledige, of gedeeltelijke uitbesteding van receptiediensten. Wij
zorgen dat de receptionist het juiste profiel heeft en daarnaast ten alle tijden
de bedrijfscultuur aan voelt. Gespecialiseerd in het hospitality vak kunnen wij
volledig alles uit handen nemen op het gebied van de front desk.

STYLING EN VISAGIE
Onze faces zijn altijd om door een ringetje te halen. Liever styling op maat? We
vinden het belangrijk dat het uiterlijk van ons personeel aansluit bij je event,
van kleding en haar tot visagie. Zo brengen onze mensen je merk nog beter tot
leven.

CASES
Dior
Voor het high-end kleding merk Dior heeft Taide
Faces verschillende hostesses geleverd ind e winkel
op de PC Hoofdstraat voor een collectie lancering.
Onze hostesses waren verantwoordelijk voor een highend service en stonden bij binnenkomst klaar met
champagne en een divers pallet aan cocktails voor de
genodigden.

Philips
Voor de productlancering van Philips hebben de Taide
Faces een nieuw product mogen lanceren voor 2 dagen
doormiddel van VR brillen. De hostessen hebben
vooraf een trainingsdag gehad om het product zo goed
mogelijk te leren kennen. Gedurende twee dagen
hebben de hostesses van Taide Faces verschillende
VIP genodigden mogen ontvangen in de hotel kamers
om doormiddel van de VR bril het product te ervaren.

Bijenkorf
Taide Faces kreeg de unieke kans om in het Winter
Wonderland van de Bijenkorf te duiken. Hier vertelde
wij over de magische wereld en avonturen van Robot
Robbiii. Door de hosting en storytelling van onze
agents hebben wij de bezoekers voorzien van een
unieke totaalbeleving in een magisch kerst jasje.
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