LIVESTREAM STUDIO
INFO

Een succesvolle online meeting of event
kent een aantal succesfactoren:
Live interactie met het publiek
Bij gebruik van de Livestream Studio kan je op
ieder moment spreken en de vragen beantwoorden van de deelnemers. Deze interactie is voor
alle deelnemers goed te volgen op het scherm.
Hierdoor ontstaat er een duidelijke dialoog.

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-

Een visueel aantrekkelijke omgeving
Online meetings zijn na 2020 niet meer weg te

zonden. Zo kan jij de informatie verzenden met toch
interactieve mogelijkheden.

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 onrustig en vermoeiend kan worden ervaren zorgt de

Naadloze weergave van de presentaties

Livestream studio voor een mooie en prettige om-

Tijdens het virtuele event staat de spreker naast

geving zonder ruis. Hierdoor zijn jouw deelnemers

een groot en indrukwekkend videoscherm waar-

langer in staat het programma actief te volgen.

op de presentaties in elke vorm kunnen worden

Daarnaast geeft het de organisatie een profes-

weergegeven. Video, PowerPoint, PDF, noem het

sionele uitstraling.

maar en wij regelen het.

PAKKETTEN
UTRECHT BUNNIK
De pakketten bestaan uit zes onderdelen:
PAKKET 1

PAKKET 2

PAKKET 3

> Voor iedere spreker een eigen

> Voor iedere spreker een eigen

> Voor iedere spreker een eigen

microfoon

microfoon

microfoon

> Geluidsversterking in de zaal

> Geluidsversterking in de zaal

> Geluidsversterking in de zaal

> 2 LED panels als front licht

> 2 LED panels als front licht

> 2 LED panels als front licht

> 2 vintage type 38 back lampen

> 2 vintage type 55 back lampen

> 2 vintage type 38 back lampen

Eventueel max. 10 meter pipe & drape

Eventueel max. 10 meter pipe & drape

> 8 uplite (floor)spots

> 4 uplite ( floor ) spots

> 8 uplite ( floor ) spots

> 2 vintage type 55 back lampen

Eventueel max. 10 meter pipe & drape

> Medium beeld regie set met

> Medium beeld regie set met

> Groot beeld regie set met

> 2 dome ( PTZ ) camera’s met

> 2 dome ( PTZ ) camera’s met

> 2 dome ( PTZ ) camera’s met

WebPresenter.

WebPresenter.

controller

controller

WebPresenter.
controller

> 2 regie laptops (cue lite presenter)

> 2 regie laptops (cue lite presenter)

> 2 regie laptops (cue lite presenter)

> Een 75 inch scherm

> Een 75 inch scherm

> Een 75 inch scherm

> 2 afkijkschermen

> 2 afkijkschermen

> 2 afkijkschermen

> Één vaste camera op statief

> Één vaste camera op statief voor

Streaming: Joinstream. Welke is

Streaming: Joinstream. Welke is

Streaming: Joinstream. Welke is

standaard voorzien van 1 stream met

standaard voorzien van 1 stream met

standaard voorzien van 1 stream met

de mogelijkheid voor chat en polls.

de mogelijkheid voor chat en polls.

de mogelijkheid voor chat en polls.

> 1 beeld operator

> 1 beeld operator

> 1 beeld operator

> 1 geluidstechnicus

> 1 geluidstechnicus

> 1 geluidstechnicus

bemande situatie

> 1 cameraman / regisseur

Incl. voorbereiding in de aanloop

Incl. voorbereiding in de aanloop

Incl. voorbereiding in de aanloop

naar het evenement.

naar het evenement.

naar het evenement.

€4.500 excl. btw

€5.000 excl. btw

€5.700 excl. btw

Pakketten zijn incl. zaalhuur, op- en afbouw en transport.
Prijzen zijn gebaseerd op de demo opstelling.

Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
hotel.bunnik@postillionhotels.com
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