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HET PAKKET:
• Uw eigen unieke studio in een industrieel theater (verschillende achtergronden/opstellingen mogelijk) 
• 3 technici & 1 event manager die uw live stream begeleiden
• High speed livestreaming via platform naar keuze (YouTube, Facebook, Vimeo, Zoom etc) met chat mogelijkheid
• Branding op 60’’ LCD scherm en bedrijfslogo in beeld
• LED verlichting
• State of the art techniek
• Recording van livestream
• Na uitzending upload in hoge kwaliteit
• Ervaren en professionele regie met oog voor detail

PRIJZEN:

pakket & Prijzen

Tijdsduur 2 uur

€3.250,-Prijs €5.250,- €6.750,-

4 uur 6 tot 8 uur
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v.a. €550,-
v.a. €175,-
v.a. €200,-
v.a. €200,-
v.a. €200,-
v.a. €150,-

v.a. €200,-
v.a. €575,-
v.a. €150,-
v.a. €575,-
v.a. €1000,-
v.a. €500,-
v.a €300,-

€275,- 
€100,-
€100,-
€100,-
€105,-

€50,- p/u
€50,- p/u
€50,- p/u

EXTRA’S
• Tailor-made livestream platform met landingspagina
• Persoonlijke landingspagina
• Green screen
• Opknippen van onderdelen van de livestream voor gebruik op social media
• Ondertiteling achteraf
• Maak van je livestream ook een podcast  

(audio-opname wordt gemonteerd tot podcast)
• Fotografie behind the scenes
• Aftermovie
• Vormgeving naar huisstijl met titelbalk presentatoren, startscherm en eindscherm
• Productie van video’s die worden ingestart tijdens livestream
• Talkshow host
• Entertainment
• Inbelmogelijkheden van externe presentatoren/deelnemers
• 60” LCD scherm
• Canon HD Camera
• Intercomset
• Laptop
• Afkijkmonitor
• Lichttechnicus
• Camera operator
• Videocontent technicus 

Omschrijving Aantal

GELUID

Handheld of headset microfoons 2

Digitale mengtafel 1

Speakersysteem 1

LICHT

Volledige uitrusting licht, 
voor zowel live evenementen als video opnames en livestreams

1

VIDEO

60” LCD schermen 1

Afkijkmonitor voor presentaties 1

Barco 12.000 ANSI Lumen projector 1

Canon HD Camera’s 2

Blackmagic regieset 1

Mediaspeler met video afspeelsoftware 1

Livestream via platform naar keuze, of in standaard livestream omgeving 1

Presentaties worden meegenomen in de livestream 1

Eigen branding in livestream

OPERATIONEEL

Geluidstechnicus 1

Camera operator 1

Regie/schakeltechnicus 1

technische specificaties    Extra’s
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