Dichter in opdracht
In 2010 werd Justin Samgar dichter in opdracht en dit werd zo een succes dat zijn
onderneming PoetryPusher ontwikkeld werd.
Vijf jaar later heeft Justin bijna 400 gedichten in opdracht geschreven en op zijn naam staan.
Deze schreef hij met alle plezier voor bijvoorbeeld BNN, 3FM, de Bijenkorf, Schiphol, Ibis,
Moët & Chandon, Tiffany & Co en vele anderen. Ook voor u schrijft Justin graag iets dat past
bij uw merk, campagne of evenement.

U kunt een evenement specialer maken met een bijpassend gedicht in de uitnodiging,
nieuwsbrief of zelfs in de goodiebag. Het kan ook zijn dat u voor een speciaal moment een
gedicht in opdracht wil laten schrijven en laten horen.
Denk aan een speciale productpresentatie, een inspirerende trainingsessie, een pittige
bedrijfshervorming, een feestelijke opening, een onvergetelijk jubileum of het afscheid van
een gewaardeerde collega of goede klant.
Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid om van een evenement of programma ter
plekke een poëtische samenvatting te schrijven en deze daar te presenteren.
Een aantal terugkerende en tevreden klanten die PoetryPusher al eens als dichter in
opdracht hebben ingeschakeld kunt u hier onder vinden.
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Tiffany & Co
Voor de vestiging van Tiffany & Co aan de PC Hooftstraat in Amsterdam heeft PoetryPusher
de volgende diensten geleverd ten bate van een koopavond voor speciale klanten en BN-ers.

- Jubileumgedicht in goodiebag.
Ter ere van het 175-jarig jubileum heeft Justin Samgar een gedicht geschreven over het
ontstaan van Tiffany & Co en de geschiedenis van deze grote naam. Deze werd aan iedere
klant meegegeven in een speciale Tiffany-goodiebag.
- Serenades à la Tiffany in de PC Hooftstraat.
Tijdens een speciale koopavond gaf Justin Samgar een op maat geschreven Tiffany-serenade
die hij aan alle vrouwelijke klanten mocht geven (op 1 knie). Dit met een knipoog naar de
film Breakfast at Tiffany’s.
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LVMH
LVMH heeft PoetryPusher vaker ingeschakeld voor poëzie bij de events van Moët &
Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart en Hennessy.

- Presentatie Grand Vintage 2004 in hotel The Grand Amsterdam.
De presentatie van de allernieuwste Grand Vintage werd verzorgd door PoetryPusher met
een een bijpassend gedicht in samenwerking met zangeres, saxofoniste en 2 ballerina’s die
deze bijzondere champagne inschonken. Voor het videoverslag heeft Justin Samgar ook de
voice over mogen inspreken.
- Opening van de Moët & Chandon bar in De Bijenkorf Amsterdam.
Met een feestelijk champagnegedicht en poëtische wensen op de champagnefluitjes werd
ook deze decemberavond weer een knallend succes.
- Verrassingsact bij het JFK-gala in het Okura hotel in Amsterdam.
De uitreiking van The Man of the Year award ging in 2012 gepaard met een veiling ten bate
van Make-A-Wish. Een aantal van de hoogste bieders werden getrakteerd op een
verrassingsact van Moët & Chandon inclusief huisdichter met poëtisch beschreven flessen.
- Welkomkstserenade in de Moët & Chandon bar in De Bijenkorf.
Voor een aantal speciale gasten was er een bijzondere avond gepland in de Moët & Chandon
bar. PoetryPusher opende de avond met een welkomstgedicht in samenwerking met een
zangeres en een saxofoniste. Ook de champagnefluitjes werden hier weer van poëtische
spreukjes op maat voorzien.
- Spreuken op maat tijdens Champoetrytour door heel Nederland.
Tijdens de feestdagen van 2013 mocht Justin Samgar bij de 30 beste klanten van LVMH langs
gaan om daar flessen en fluitjes te voorzien van gedichtjes en spreuken op maat.
- Presentatie bij Hennessy & Cigars event in bar Oldenhoff.
Een pers-event in bar Oldenhoff waar 3 hele speciale soorten cognac werden gedronken met
een bijpassende sigaar. Natuurlijk had Justin Samgar een bijpassend gedicht voor elke
cognac.
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De Bijenkorf
De Bijenkorf Amsterdam staat bekend om zijn creatieve en grootse evenementen.
PoetryPusher mocht voor een aantal daarvan zijn woorden inzetten.

- Welkomstserenade in de Bijenkorf Amsterdam.
Voor het Feest der Letteren van 2013 heeft Justin Samgar bij de ingang een warme
welkomstserenade gegeven aan alle bezoekers van dit literaire spektakel in de Bijenkorf
Amsterdam.
- Toekomstvisie Bijenkorf in Het Concertgebouw Amsterdam.
In samenwerking met het Fuse strijkensemble heeft Justin Samgar 2 gedichten laten horen
die hij speciaal voor deze avond had geschreven. Hierin behandelde hij de ontwikkelingen
van het afgelopen jaar en toekomstvisie van De Bijenkorf.
- Opening champagnebar en promotie in de Bijenkorf Amsterdam.
In opdracht van Moët & Chandon heeft PoetryPusher een openingsgedicht laten horen bij de
opening van de tijdelijke champagnebar en alle verkochte champagneflessen voorzien van
een gedicht op maat.
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Ibis Hotels
In de Ibis Rotterdam werd PoetryPusher ingeschakeld voor zijn poëtische bijdrage aan een
pers-event over de kracht van nachtrust met de naam Sleep Academy.

- Poëtische samenvatting van het programma.
Het programma bestond uit slaapexperts, droomcoaches, flowyoga, slaapopwekkend eten,
een schoonheidsbehandeling en zelf natuurlijke kussens maken. PoetryPusher heeft dit hele
programma ter plekke samengevat en aan het eind van de Sleep Academy laten horen.
- Verhaaltjes voor het slapen gaan.
Aan het eind van een lange dag kroop iedereen om het bed waar de poëtische samenvatting
werd verteld en natuurlijk ook de op-maat-gedichten met het thema slaap en dromen.
- Bijdrage aan uitnodiging, bedankje en goodiebag.
Voor de uitnodiging is een kort gedichtje geschreven alsmede voor het bedankmailtje. In de
goodiebag zat een audioboek met bedtimestories van Justin Samgar.
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Schiphol
Op Valentijnsdag heeft PoetryPusher bij mogen dragen aan een hartverwarmend concept
voor alle reizigers op Schiphol.

- Serenades voor verliefde stelletjes.
Met een assistente bij de hand nodigde Justin Samgar verliefde stelletjes uit om in de
‘lovebubble’ te gaan zitten voor een speciale op maat geschreven serenade onder
begeleiding van harpmuziek. Er was een Engelse en een Nederlandse versie.
- Poëtische kaartjes om mee te nemen naar een geliefde.
Voor de reizigers die naar hun geliefde toe reisden heeft PoetryPusher poëtische kaartjes
verzorgd met toepasselijke spreuken.
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