DOSSIER CONGRESSEN EN EVENEMENTEN
CHRISTOS KRITIKOS, ‘YOUR MATE’

Goochelaar en gids
is van veel markten thuis
Christos Kritikos vestigde zich twee jaar
geleden als zelfstandige en noemde zijn
bedrijf ‘your MATE’. Het letterwoord
MATE staat voor Magic And Travel
Events en geeft aan in welke domeinen
zich de activiteiten situeren die hij aan
zijn klanten aanbiedt: magie, reizen en
evenementen. “Ik maak maximaal
gebruik van de talenten die ik heb
meegekregen om bij de mensen die mij
inhuren een onvergetelijke herinnering
na te laten,” zegt de sympathieke
entertainer van Griekse afkomst.
Een eerste onderdeel van de activiteiten van
‘your MATE’ bestaat erin groepen mensen te
begeleiden om hen de mooiste plekjes van de
belangrijkste steden in de Benelux te leren
kennen. Is dat niet een ietwat verrassende
dienstverlening aan bedrijven? “Veel mensen
zullen het wellicht al hebben ervaren: als men
buitenlandse zakenpartners op bezoek heeft, en
men wil hen naast de zakelijke besprekingen ook
nog entertainen met een informeel programma,
dan zit men vaak met de handen in het haar,”
antwoordt Christos Kritikos. “Meestal wil men
hen dan iets tonen van de pracht van onze steden.
Maar het is verbazend hoeveel mensen hun eigen
stad niet kennen. Brussel, Antwerpen, Hasselt,
Gent, Brugge, Luik,… ze hebben allemaal heel
bezienswaardige
troeven.
Een
dergelijk
stedenbezoek is bovendien een goedkoop
alternatief voor diverse andere ‘incentives’ die
men soms aan gasten wil aanbieden. Ik kan
de bedrijfsleiders ter hulp komen omdat ik in
heel wat steden in de Benelux goed mijn weg
ken en weet hoe je een gezelschap op een
aangename manier moet onderhouden. Ik heb
ook contacten in andere Europese landen. Ook
daar kan ik - met de hulp van lokale gidsen - voor
uitstekende rondleidingen zorgen.”
V.M.: Kunt u dat ook met pakweg een
groep Chinezen die geen Engels spreken?

Christos Kritikos van ‘your MATE’: leverancier van magie, reizen en entertainment.

Christos Kritikos: “Dat is wat moeilijker, maar
er zijn altijd oplossingen te vinden. Gebarentaal of
een tolk vinden bijvoorbeeld. Ik kan de mensen
echter wel te woord staan in het Nederlands,
Frans, Grieks, Engels, Spaans, Duits en Italiaans. Er
zijn weinig internationale gezelschappen waarbij ik
me niet op mijn gemak voel.”

“Evenementen krijgen
een heel andere
impact als er
goocheltrucs worden
opgevoerd.”
Goocheltrucs
V.M.:En daarnaast bent u ook nog goochelaar?
“Inderdaad. Een goochelaar die op een feestje
of evenement, in samenwerking met de
organisator, een goed uitgedokterd programma
afwerkt, maakt nog steeds heel wat indruk op de

bezoekers. Zowel bedrijfs- en familiefeesten als
schoolevenementen krijgen een heel andere
impact als er goocheltrucs worden opgevoerd.
Daar ben ik al jaren met erg veel succes mee bezig.
Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om
een evenement mee op te luisteren, zoals een
wandeling, een quiz of een rally. Ik help klanten bij
het zoeken naar een geschikte locatie, stad of
restaurant, die voldoet aan de wensen en aan het
beschikbare budget. Ook inzake randanimatie,
zoals vuurspuwers, narren, acrobaten en
troubadours, mag de klant zijn wensen kenbaar
maken. Wij kunnen helpen om die randanimatie in
te vullen. Met een luisterend oor, veel creativiteit
en een perfect gevoel om mensen te entertainen,
maken we van elk feest of elke happening een
speciaal en geslaagd evenement.”
Info: ‘your MATE’
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