
LIVESTREAM HET PAVILJOEN
INFO

Een succesvolle online meeting of event 
kent een aantal succesfactoren: 

Zichtbare aanwezigheid van alle deelnemers

De deelnemers kunnen het event echt met elkaar 

beleven door middel van chats en polls. Hiermee 

voorkomen we dat jouw programma enkel aanvoelt 

als een show waarin een boodschap wordt uitge-

zonden. Zo kan jij de informatie verzenden met toch 

interactieve mogelijkheden.

Naadloze weergave van de presentaties

Tijdens het virtuele event staat de spreker naast 

een videoscherm waarop de presentaties in 

elke vorm kunnen worden weergegeven. Video, 

PowerPoint, PDF, noem het maar en wij regelen 

het.

Live interactie met het publiek

Bij gebruik van de Livestream Studio kan je op 

ieder moment spreken en de vragen beantwoor-

den van de deelnemers. Deze interactie is voor 

alle deelnemers goed te volgen op het scherm. 

Hierdoor ontstaat er een duidelijke dialoog.

Een visueel aantrekkelijke omgeving

Online meetings zijn na 2020 niet meer weg te 

denken als onderdeel van de communicatiemix 

voor iedere onderneming die haar boodschap wil 

overbrengen bij een specifieke doelgroep. Waar 

een Zoom, Teams of Skype meeting als onrus-

tig en vermoeiend kan worden ervaren zorgt de 

Livestream studio voor een mooie en prettige om-

geving zonder ruis. Hierdoor zijn jouw deelnemers 

langer in staat het programma actief te volgen. 

Daarnaast geeft het de organisatie een profes-

sionele uitstraling.



> 3HD remote camera’s.

> 1 laptop (voor PowerPoint presentaties). 

 De content kunnen wij implementeren in de 
 livestream doormiddel van een PiP (Picture in 
 Picture) en/of fullscreen. Zo komt de boodschap 
 perfect over aan de kijker.
> 3 x 48” flatscreen. Voor, links en rechts van de tafel

 zodat sprekers aan tafel de content goed kunnen zien.

> 1 technicus camera schakel techniek. 

> 1 technicus audio front of house digitaal.

> Iedere spreker is voorzien van een draadloze rever 

 microfoon.

> 2 compacte afluistermonitoren zodat de sprekers.

 eventuele audio of video instarts goed kunnen verstaan.

> Sprekers aan tafel worden uitgelicht met front- en 

 tegenlicht.

> 4 LED strips om de houten wand van de bar

  goed uit te lichten.

> Diverse LED spots om de bar en de wand achter de 

 bar sfeervol uit te lichten. Al deze LED spots kunnen 

 in diverse kleuren worden geprogrammeerd.

PAKKET
HET PAVILJOEN

Livestream met 3 sprekers bevat:

De livestream kan worden uitgezonden via verschillende media. Deze kosten zijn nog niet opgenomen 

in de totaal prijs:

> Portal in huisstijl van de opdrachtgever inclusief ruimte tot 1.000 kijkers. 

> Livestream wordt uitgezonden via social media account van de opdrachtgever. 

> Livestream wordt uitgezonden op website van de opdrachtgever inclusief ruimte tot 1.000 kijkers.

€ 3.750,-
Incl. arbeidsloon en

transportkosten

Prijzen zijn excl. BTW

TIJDSPLANNING
7.00 - 8.00 
Heenreis technici

8.00-10.00 
Opbouw & opstarten techniek

10.00-11.00 
Technische doorloop

11.00-12.00 
Operationeel

12.00-13.00 
Demontage & afsluiten techniek

13.00-14.00 
Terugreis
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AANVU LLEN DE MOGELIJ KH EDEN

E X T R A
Hieronder een overzicht van de bijbehorende kosten. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in deze prijsopgave.

> Livestream portal inrichten in huisstijl inclusief tot 1.000 kijkers  €  500,-

> Livestream 1 maand terug te kijken via livestream portal  €  650,-

> Livestream implementatie in eigen website inclusief portal tot 500 kijkers  €  650,-

> Livestream implementatie op social media (YouTube/ Vimeo/ etc.)  €  150,-

> Livestream vragenmodule inclusief laptop en afkijkscherm/ iPad  €  465,-

> Livestream per 500 kijkers extra  €  500,-

> Laptop met PowerPoint software  €  95,-

> Macbook met video afspeel software  €  195,-

> Extra HD remote camera  €  295,-

> Extra technicus op basis van het opgenomen tijdschema €  350,-

Jouw online bijeenkomst in dezelfde setting 
als NXTMICE?

Op deze plek vond namelijk het eerste anderhalve meter congres van Nederland 

plaats. We hebben al laten zien dat een hybride event inspireert en prikkelt, 

nu aan jou de beurt. Wij zetten alles voor je op: beeld, geluid, achtergrond en 

interactiemogelijkheden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact 

met ons op!

NXTMICE 
         setting
          


