
Een succesvolle online meeting of event 
kent een aantal succesfactoren: 

Zichtbare aanwezigheid van alle deelnemers
De deelnemers kunnen elkaar te allen tijde live zien 

d.m.v. een publiek-tickertape. Hierdoor is zichtbaar 

wie er bij de meeting aanwezig zijn. Dit zorgt er-

voor dat de deelnemers het event echt met elkaar 

beleven. Hiermee voorkomen we dat jouw Live VR 

programma enkel aanvoelt als een show waarin 

een boodschap wordt uitgezonden. Zo kan jij de 

informatie verzenden met toch interactieve moge-

lijkheden.

Naadloze weergave van de presentaties
Tijdens het virtuele event staat de spreker naast 

een groot en indrukwekkend videoscherm waar-

op de presentaties in elke vorm kunnen worden 

weergegeven. Video, PowerPoint, PDF, noem het 

maar en wij regelen het.

LIVE VR STAGE STUDIO
INFO

Live interactie met het publiek
Bij gebruik van de Live VR Stage kan je op ieder 

moment spreken en de vragen beantwoorden van 

de deelnemers. Deze interactie is voor alle deel-

nemers goed te volgen aangezien de deelnemers 

op het scherm worden geprojecteerd. 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 

Live VR Stage voor een mooie en prettige omge-

ving zonder ruis. Hierdoor zijn jouw deelnemers 

langer in staat het programma actief te volgen. 

Daarnaast geeft het de organisatie een profes-

sionele uitstraling.



Op zoek naar een intieme setting? 

Live City Stage S biedt uitzicht over 

het centrum van Rotterdam. 

Een setup met grandeur krijg je bij 

Live Stage L. Maak indruk met jouw 

video’s en presentaties in deze indruk-

wekkende setting. De stage kan volle-

dig omgetoverd worden naar iedere 

setting.

PAKKETTEN
ROTTERDAM

Live City Stage S Live Stage M Live Stage L

Breng jouw thema volledig tot leven 

met de Live VR Stage M. 

De omgeving is namelijk volledig in 

virtual reality opgebouwd en kun-

nen we helemaal aanpassen naar 

jouw wensen en thema. 

Digitale omgevingGeen virtual reality omgeving,
                    maar indrukwekkend uitzicht

Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam

Liever je stage in onze hoofdstad? Geen probleem! 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!

Digitale omgeving
      ÓÓk in Amsterdam



AANVU LLEN DE MOGELIJ KH EDEN

Live publieks interactie
Om de basis Live VR Stage wat extra’s te geven kan

er gekozen worden voor een weergave van alle deel-

nemers onderaan de stream. Zo ervaren de bezoekers 

echt dat ze samen zijn.

Eigen Virtual Reality ontwerp 
Hoe mooi is het om een geheel eigen VR ontwerp 

te hebben die je keer op keer kunt gebruiken 

wanneer je een boodschap wilt delen via de Live 

VR Stage. Onze ontwerper gaat, samen met onze 

projectmanager, met je in gesprek om al jouw 

wensen te realiseren.

Eigen online platform ontwerp 
Alle bezoekers registreren zich vooraf voor de meeting 

en nemen ook via hetzelfde online platform deel aan 

jouw online event. Ook dit platform, met alle functio-

naliteiten, kunnen wij voor jouw organisatie op maat 

maken. Deze kan je een volgende keer voor een klein 

bedrag opnieuw activeren voor jouw volgende event.

Meer dan 250 deelnemers 
Waar je standaard tot 250 deelnemers kunt uitno-

digen voor jouw online event, kunnen wij tot 5000 

deelnemers ontvangen. Bepaal zelf hoeveel bezoekers 

aanwezig zijn.

Inzet van een professionele presentator
Wij werken samen met een aantal proffesionele 

presentatoren. Heb jij een voorkeur voor een 

presentator? Ook dit regelen wij graag voor jou.

Motion camera’s 
Jouw event wordt vastgelegd en uitgezonden met 

3 positie camera’s. Hiermee kan een mooi en afwisse-

lend beeld worden uitgezonden. Wil je net iets meer 

dynamiek? Voeg dan een motion camera toe aan 

jouw event. 

Stage manager 
Wanneer jouw event veel wisselingen kent in gasten 

en settings, is de inzet van een (of meerdere) stage 

manager(s) gewenst. Deze persoon zorgt, op aan-

wijzing van de regisseur, dat alle handelingen rondom 

het podium tijdig plaatsvinden. 

Catering in de studio 
Vanzelfsprekend verzorgen wij koffie/thee en frisdrank 

tijdens de opnames. Wil je dit aanvullen met een 

lunch, snack, diner of borrel? Wij verzorgen het graag 

voor jou.

Catering voor jouw bezoekers 
Hoe leuk is het wanneer al jouw deelnemers tijdens 

het event genieten van dezelfde lunch, diner of borrel? 

Wij zorgen dat de deelenemers deze tijdig ontvangen 

(Nederland en België).

E X T R A



Ik zie als presentator het VR gedeelte niet,  hoe 
ervaar ik dan de interactie?
Je staat inderdaad in een studio omgeving. Echter, 

wij plaatsen echte videoschermen om je heen waar 

wij de features van de VR beleving op weergeven. 

Je heb dus uit elke gezichtshoek een goed idee 

wat jouw deelnemers zien.

Waar bevindt de Live VR Stage zich?
De Live City Stage, en de Live VR Stage medium en 

large bevinden zich in zaal Staal van het Postillion 

Convention Centre WTC Rotterdam. 

Wat kost het?
De mogelijkheden zijn oneindig. Wij nemen graag 

jouw wensen door en maken een voorstel op maat. 

 wtc.rotterdam@postillionhotels.com

 010 405 4462

Welke begeleiding kan ik verwachten?
Wij zorgen ervoor dat jij je volledig kunt concen-

treren op jouw verhaal. Wij hebben een technische 

regie ingericht met medewerkers die ervoor zorgen

dat jouw presentaties en de interactie met gasten 

soepel verlopen. Daarnaast hebben wij een dag-

regisseur op locatie die je van begin tot eind 

begeleidt.

Wat zijn de openingstijden van de Live VR Stage?
Wij zijn 7 dagen per week en als je het wenst 24 uur 

per dag open. Jouw publiek kan immers in een andere 

tijdzone een meeting willen volgen. Normaliter 

werken wij met reserveringen in de vorm van dagdelen 

(4 uur), maar ook dit kan voor je op maat worden 

aangepast.

Kan ik de VR omgeving ook op maat maken?
Jazeker! Wij bieden een mooie standaard setting 

aan, maar wij kunnen deze volledig op maat voor je 

aanpassen.

Wat hebben de bezoekers nodig om de 
presentatie te kunnen volgen?
Uitsluitend een computer, laptop, tablet of smart-

phone met internet toegang en een webbrowser. 

Elke webbrowser is compatible en er is geen installatie 

van software nodig. 

Moet ik persé zelf de presentatie doen?
Dat is niet nodig. Wij hebben een brede selectie aan 

trainers, professionele presentatoren of BN-ers die de 

live interactie met de deelnemers kan overnemen. 

Welke aanvullende diensten kan ik verwachten?
De mogelijkheden zijn oneindig. Wij ondersteunen 

graag van het uitnodigingstraject, toevoegen van een 

betaalfeature, inzet van presentatoren of entertain-

ment, tot de op maat gemaakt VR Setting en online 

evaluatie. 

Is het veilig om naar de studio te komen?
Wij werken volledig conform de RIVM richtlijnen. 

Alle medewerkers houden 1,5 meter afstand en de 

oppervlakten en gebruiksvoorwerpen, zoals micro-

foons, worden na elke sessie gereinigd.

Hoe wordt er omgegaan met de informatie en 
persoonsgegevens?
De servers van de Live VR Stage staan in Ierland en 

vallen onder de Europese regels met betrekking tot de 

bescherming van data en persoonsgegevens. Wij zijn 

dus volledig in overeenstemming met de AVG regels.

FAQ

postillionhotels.com

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam 
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