




TIJD VOOR AANDACHT
Persoonlijk contact is het mooiste wat er is. Door mensen te raken ontstaan er 

emoties, verhalen en belevenissen. Door aandacht voor schoonheid en unieke 

styling zijn wij hét visitekaartje voor uw organisatie.

Best Working Models neemt de tijd voor aandacht. Voor onze modellen, voor u, 

uw organisatie en uw gasten en klanten. Het team van Best Working Models is 

gepassioneerd, gedreven en betrokken. Wij denken met u mee vanaf de start

tot en met de uitvoering van uw evenement, PR stunt of promotie.

Best Working Models is hét modellenbureau dat werkt met stralende en 

professionele modellen, gekleed in eigentijdse styling en unieke kostuums. 

Wij versterken en onderhouden het persoonlijke contact dat u wilt aangaan 

met uw doelgroep.

ONZE WHY | HOW | WHAT 



BEST WORKING MODELS

WAAR WIJ TROTS OP ZIJN; 
• Onze modellen, die iedere dag weer met plezier bij Best Working Models werken.  

 

 Mooie opdrachten voor internationale merken zoals van Armin van Buuren,   

 Smirnoff, Marc O’Polo, Warsteiner en Levi Strauss & Co.

• Langdurige samenwerkingen met diverse evenementen-, organisatie- en 

 merkactivatiebureau’s. 

• Het vertrouwen dat wij hebben gekregen van inventieve en vooruitstrevende   

 organisaties zoals Arjan van Dijk en 360 foodevents, om vanaf de tekentafel   

 mee te denken en uitvoering te geven aan de belevingen die zij willen creëren. 



ANDEREN OVER BEST WORKING MODELS

Best Working Models levert het SS Rotterdam al

jaren multi-inzetbare modellen en hostessen die 

onze evenementen net dat beetje extra geven.

Van begin tot eind is alles tot in de puntjes-

geregeld en merk je dat men de vereiste 

‘know-how’ in huis heeft.

Tijdens evenementen aan boord van onze

schepen, past een bijzonder thema of ontvangst 

goed met hetgeen wat Best Working Models aan 

kan bieden. In samenspraak met de opdracht-

gever, zorgt het team van Best Working Models 

voor creatieve thema’s en kwaliteit!

Van Nautisch ontvangst tot aan Candy girls, 

alles is mogelijk! Dit resulteert dan ook in een

jarenlange samenwerking. Wij zijn blij met de 

goede samenwerking en de kwaliteiten die 

Best Working Models levert!

Werken bij Best Working Models is een feestje. 

Wat ik persoonlijk erg leuk vind is dat je op

diverse locaties werkt en steeds met andere colle-

ga’s. Als collega’s gaan we leuk met elkaar om en 

werken we goed samen. Het persoonlijke contact 

met het BWM kantoor is erg fijn. 

BWM staat 24/7 voor haar werknemers en 

opdrachtgevers klaar en er wordt per opdracht 

gekeken welke modellen/hostessen het beste 

ingezet kunnen worden. BWM beschikt over een 

groot aantal mooie, betrouwbare en hardwerkende 

modellen/hostessen die een feestelijke toevoeg-

ing zijn voor elke gelegenheid. De styling wordt 

altijd perfect verzorgd door de styliste Renée. Zij 

maakt mooie customized kleding die de finishing 

touch geven op elke gelegenheid. BWM is voor 

mij een hele leuke, fijne en loyale werkgever!
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van de 
Nadort



BEST WORKING MODELS

Hallo ik 
ben Helen, saleshostess 

en lid van de Best Working 
familie.

Hi ik ben Bonnie, 
koningin van de Hollandse 

snacks en ik ben één van de 
Catering Characters.

Hoi ik ben Roos, 
ik vind het geweldig om 

een rol te spelen en mij mooi aan 
te kleden. Binnen mijn familie 
de Theme Characters ben ik 

helemaal in mijn 
element! 

ONTMOET ONZE FAMILIE
Hallo ik ben Jane. 

Het creëren van een wow 
effect middels unieke styling en 

handgemaakte kostuums, is mijn passie. 
Met onze Custom Made tak gaan 

wij de uitdaging aan vanaf 
de tekentafel. 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT 
EN WIJ BELOVEN U DIE VAN ONS!

Tijd voor aandacht. 

BEST WORKING MODELS

Best Working Models 
Admiraliteitskade 79
3063 EE Rotterdam 

+31 (0)10 477 91 72
+31 (0) 6 28 08 94 30
office@bestworkingmodels.nl



Een impressie van ons werk



BEST WORKING MODELS IMPRESSIE

BEST WORKING

Horeca

Promotie

Hostess
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THEME CHARACTERS
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CATERING CHARACTERS
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CUSTOM MADE




