
INFORMATIEDOCUMENT BLENDED EVENTS
Samen maken we het sprankelende verschil!



CONTINU IN 
ONTWIKKELING 
Omdat we continu blijven 
ontwikkelen en altijd met u mee 
willen denken bieden wij nu 
Blended Events. U kunt bij ons 
probleemloos uw evenement online, 
met thuispubliek of gecombineerd 
organiseren. Voor het gemak 
hebben we pakketten samengesteld. 
Natuurlijk denken wij graag met u 
mee en bieden maatwerk.  
Met blended events blijven uw 
gasten verbonden en verrast!

Advies nodig of een vraag? Neem 
voor al uw vragen vooral contact 
met ons op.



EVENT: OFFLINE Alle sprekers en gasten op locatie aanwezig

MEER DAN 50 GASTEN INCLUSIEF SPREKERS OP LOCATIE AANWEZIG?

Dan maakt u gebruik van meerdere zalen Dan kunt u (wanneer beschikbaar) één zaal met de groep gebruiken

Is er enkel een plenair programma? Is er enkel een plenair programma?

Dan doorlink geluid/video 
naar subzalen 

Met interactie 
tussen de zalen? 

PAKKET 4PAKKET 4

Zonder interactie 
tussen zalen? 

PAKKET 1PAKKET 1

JA

JA

NEE

NEE JA NEE

Dan losse programma's in aparte 
zalen en technische wensen en 
mogelijkheden in overleg met 

verkoopadviseur

Dan technische wensen en 
mogelijkheden in overleg 

met verkoopadviseur

Dan zijn er subzalen nodig 
en technische wensen en 

mogelijkheden in overleg met 
verkoopadviseur



EVENT: BLENDED Sprekers en gasten op locatie aanwezig, met thuispubliek

MEER DAN 50 GASTEN INCLUSIEF SPREKERS OP LOCATIE AANWEZIG?

Dan maakt u gebruik van meerdere zalen Dan kunt u (wanneer beschikbaar) één zaal met de groep gebruiken

Is er enkel een plenair programma?
Is er enkel een plenair programma?

Dan doorlink geluid/video 
naar subzalen 

Met of zonder interactie? Er zijn meerdere sessies online te 
volgen. Gelijktijdige sessies moeten in 

aparte zalen plaatsvinden

Met interactie 
tussen de zalen? 

Met interactie 
thuispubliek

Met interactie 
tussen thuispubliek

PAKKET 4PAKKET 4 PAKKET 4PAKKET 4PAKKET 3PAKKET 3

Zonder interactie 
tussen zalen? 

Zonder interactie 
thuispubliek

Zonder interactie 
tussen thuispubliek

PAKKET 1PAKKET 1 PAKKET 1PAKKET 1PAKKET 2PAKKET 2

JA

JA

NEE

NEE
JA NEE

Dan losse programma's 
in aparte zalen en 

technische wensen 
en mogelijkheden 

in overleg met 
verkoopadviseur

IS ER ENKEL EEN PLENAIR PROGRAMMA? 



EVENT: ONLINE Alleen sprekers op locatie aanwezig met thuispubliek

IS ER ENKEL EEN PLENAIR PROGRAMMA? 

Met of zonder interactie?

Met interactie 
thuispubliek

Met interactie 
thuispubliek

PAKKET 3PAKKET 3 PAKKET 3PAKKET 3

Zonder interactie 
thuispubliek

Zonder interactie 
thuispubliek 

PAKKET 2PAKKET 2 PAKKET 2PAKKET 2

JA NEE

Er zijn meerdere sessies online te volgen. Gelijktijdige 
sessies moeten in aparte zalen plaatsvinden



PAKKET 1 MATERIAAL - € 140,00
Interne verbinding op locatie met een doorlink geluid/video: 1x camera neemt het programma op in 
hoofdzaal en linkt geluid/video door naar subzaal. Er is geen interactie tussen beide zalen.  
Pakketprijs is gebaseerd op standaard audiovisueel materiaal al aanwezig in de hoofd- en subzaal en 
exclusief technicus en transport. Advies: technicus bijboeken.

Inschatting uren 1x technicus*
Opbouw 1 uur / Try-out 30 minuten / Technische ondersteuning 4 uur / Afbouw 1 uur

PAKKET 2 MATERIAAL - € 265,00
Externe verbinding van locatie naar buiten: 1x camera, statisch beeld en interactie is op verzoek 
mogelijk. 
Pakketprijs is gebaseerd op standaard audiovisueel materiaal al aanwezig in de zaal en exclusief 
technicus en transport.

Inschatten uren 1x technicus*
Opbouw 2 uur / Try-out 30 minuten / Technische ondersteuning 4 uur / Afbouw 1 uur 

PAKKET 3 MATERIAAL -  € 280,00
Externe verbinding van locatie naar buiten: 2x camera, dynamisch beeld en interactie met maximaal 4 
inbellers en live chatfuntie.
Pakketprijs is gebaseerd op standaard audiovisueel materiaal al aanwezig in de zaal en exclusief twee 
technici en transport. 

Inschatten uren 2x technicus*
Opbouw 1,5 uur / Try-out 30 minuten / Technische ondersteuning 4 uur / Afbouw 30 minuten

PAKKET 4 MATERIAAL - € 565,00
Interne verbinding op locatie met doorlink geluid/video en externe verbinding met thuispubliek: 
4x camera, dynamisch beeld en interactie tussen twee zalen en met thuispubliek, met maximaal 4 
inbellers en live chatfunctue.
Pakketprijs is gebaseerd op standaard audiovisueel materiaal al aanwezig in de zaal en exclusief vier 
technici en transport. 

Inschatten uren 4x technicus*
Opbouw 1,5 uur / Try-out 30 minuten / Technische ondersteuning 4 uur / Afbouw 30 minuten

ADVIES 
• Naast technische uren 

adviseren wij altijd een 
regisseur bij het gebruik 
van een livestream voor 
thuispubliek.

• Wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van minder ervaren 
sprekers en/of een divers 
programma, dan adviseren wij 
een langere try-out. 

REGISSEUR - € 47,75 PER UUR*
De regisseur is aanspreekpunt 
op de dag zelf en zorgt dat de 
belichting en setting goed zijn 
afgestemd en de livestream 
vlekkeloos verloopt. Hij zal begin 
tot eind aanwezig zijn (dus ook bij 
op- en afbouw) en is de schakel 
tussen organisatie, sprekers en 
techniek
* minimale afname 4 uur

PAKKETPRIJZEN MATERIAAL

* Bij een programma van minimaal 
4 uur, langer ook mogelijk. 
Technicus per uur (€ 47,75) en transport 
(€ 67,95) worden los berekend.



CONTENT PAKKET 1 - € 25,00 
Logo en naamsvermelding op landingspagina. 

CONTENT PAKKET 2 - € 46,50 
Logo, naamsvermelding en agenda op landingspagina. 

CONTENT PAKKET 3 - € 97,50 
Logo, naamsvermelding, agenda en foto’s van sprekers op landingspagina.

PAKKETPRIJZEN AANVULLEND LICHT
Wanneer er gefi lmd/gestreamd wordt is het te adviseren een extra lichtset te 
gebruiken. Hierbij komen de beelden beter tot hun recht. 

PAKKETPRIJZEN AANVULLEND OP LIVESTREAM

PAKKET 1 KLEIN AANVULLEND LICHT  - € 97,50 (minimaal benodigd bij streaming)
6 theaterspots op statief, dimbaar. 
Exclusief op- en afbouw (inschatting 1 technicus 1,5 uur). 

STUDIO MET LOSSE SCHERMEN
Uitgangspunt is het gebruik van een beamer en 
projectiescherm in de studio. Bij de wens om 
geen beamer en projectiescherm te gebruiken, 
maar 1 of 2 LED schermen in studio setting dan 
berekenen we deze 55’ LED schermen los, prijs 
per LED scherm €260,00.
Exclusief op- en afbouw (inschatting 1 technicus 
1 uur bij twee schermen). 

PAKKET 2 MIDDEL AANVULLEND LICHT  - € 350,00 
4 theaterspots op statief en 2 roterende spots aan truss constructie, dimbaar.
Exclusief op- en afbouw (inschatting 2 technici 1,5 uur). 

PAKKET 3 GROOT AANVULLEND LICHT  - € 600,00 
4 theaterspots op statief en 4 roterende spots aan truss constructie, dimbaar.
5 LED wall washers (wandverlichting). 
Exclusief op- en afbouw (inschatting 2 technici 2,5 uur). 

STUDIO - € 1.125,00 
Podium (5x3 meter), studiobelichting, 
videoprojectie en geluidset met handmicrofoon. 
Externe verbinding van locatie naar buiten: 2x 
camera, dynamisch beeld en interactie met 
maximaal 4 inbellers en live chatfunctie. 
Prijs is exclusief 2 technici en transport.

SET BENODIGD BIJ STREAMING € 465,00
Indien er in de geselecteerde zalen standaard 
geen audiovisuele middelen aanwezig zijn is 
dit pakket noodzakelijk om streaming mogelijk 
te maken. Deze set bestaat uit een regierack, 
versterker, 2 luidsprekers, handmicrofoon en 
beeld.

PAKKETPRIJZEN AANVULLEND 



OPNAME EN TERUGKIJKEN - € 130,00
Opname en terugkijken voor een maand (in overleg) op de server inclusief opslag op de server beveiligd met een wachtwoord. 
Optioneel: gemonteerde versie (vanaf € 150,00). 

EMBEDDEN - € 130,00
Mogelijkheid om te embedden / insluiten van een stukje content op een andere pagina. Dit zorgt ervoor dat een livestream ook op een 
andere website getoond kan worden.

MENTIMETER ACCOUNT - € 65,00
Voor meer interactie tijdens de livestream. Hiervoor is een laptop benodigd (inhuur € 99,50).

ZOOM ACCOUNT - € 130,00
Voor meer interactie tijdens de livestream. Hiervoor is een laptop benodigd (inhuur € 99,50).

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW en gebaseerd op prijspeil 2020.

ZOOM PAKKET (zonder livestreampakket) - € 380,00
Zoom account met laptop + externe camera en microfoon. Inclusief op- en afbouw, exclusief transport. 

OVALE WITTE DEBATTAFEL + 5 STOELEN - € 165,00
LANGWERPIGE WITTE DEBATTAFEL MET INGEBOUWD SCHERM + 5 STOELEN - € 725,00
Voor deze debattafels is een podium van minimaal 5x3 meter benodigd.

EXTRA’S



SAMEN DENKEN WE 
VOORUIT! 
• Hoeveel gasten kijken online mee? 

• Is er een presentatie om te laten zien?

• Is er een stemming (mentimeter of kahoot)?

• Wilt u de stream later kunnen terugkijken?

• Maar vooral: laat ons weten wat voor u 

belangrijk is!


