Hybrid Event Studio

Hybrid Events
Twee werelden.
Eén vertrouwde ervaring.
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Hybride Event Studio
Wil u een fysiek evenement organiseren waar tegelijkertijd ook
een online publiek aan deelneemt? Of andersom? Dit alles kunnen

Hybrid Event Met Live
Publieksinteractie
“ Een unieke beleving voor zowel het
online als offline publiek! ”

Live interactie met publiek
Realtime interactie met uw online publiek, live publiek en
sprekers.

wij realiseren vanuit onze kant-en-klare hybrid event studio.


Presentatie-ervaring in uw eigen stijl
De kracht van onze Hybrid event studio zit in hem de uitgebreide
interactiemogelijkheden met zowel het live- als online publiek. En
de unieke event locatie, de Beurs van Berlage Amsterdam.


Live publieksinteractie 


Volledig geoptimaliseerde presentatie-ervaring voor
presentatoren, dankzij het creatieve dynamische LED-decor
Enorm bereik
Online kent geen limiet. Je bereik is dus eindeloos!

Voor alle deelnemers aan een online event, simuleert de
aanwezigheid van een live publiek het gevoel en de beleving van
een offline evenement. 

Onze ‘Hybride Event Studio’ maakt een levendige interactie tussen
publiek, presentatoren of meerdere keynote sprekers op afstand
mogelijk.


Touch & Go!
Dankzij een kant-en-klare studio en design templates is
het podium in no-time klaar om je publiek te bereiken.
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Live online publiek
en interactie
Door onze unieke live-interactie functionaliteit
kunnen mensen uit het online publiek individueel
worden gestreamd op de LED schermen die deel
uitmaken van het digitale decor.
Dit stelt de presentator in staat om vragen te
beantwoorden en face-to-face gesprekken te voeren.

Volledig aan te passen
LED decor
Een dynamisch LED decor, volledig aangepast aan
de kleuren en branding van uw bedrijf. Uw
presentatie of video’s worden getoond op grote LED
schermen. Online publiek wordt weergegeven op de
banners en monitoren rondom het podium.

Natuurlijke werkomgeving voor
presentator en sprekers
De Beurs van Berlage is al jaren het decor voor
fysieke events. Een vertrouwde omgeving voor het
neerzetten van producties van hoog niveau.
Voor de presentator, je sprekers en het publiek voelt
deze indrukwekkende event locatie juist voor een
online event natuurlijk aan.

Camera regie
Een volledige broadcast meercamera regie maakt
deel uit van de standaard uitrusting van de Hybride
Event Studio.
Opname of streaming naar ieder social media
platform is mogelijk.

Combineren met Virtual Event Platform
Verwelkom ook uw online gasten op een unieke wijze. Wij bieden
een volledig virtueel platform waar u uw bezoekers kunt uitnodigen,
ontvangen maar ook welkom heten met uw eigen virtuele host.
De 3D-omgeving is geheel in te richten naar uw eigen identiteit. Het
is mogelijk om sponsorbooths toe te voegen en via een chat met
de host en standhouder te communiceren.
Bezoekers krijgen de mogelijkheid om met elkaar te netwerken via
een groepschat.

Met marketingtools
Hybride biedt je volop kans om je evenement of
productie in kaart te brengen en te activeren. Meer
dan bij een offline event alleen.
Denk hierbij aan de data die je genereert, de
analytics die je erop los kunt laten.

Hybride event studio
✓ Pasklare oplossing
✓ Unieke event locatie
✓ Creatief LED videodecor
✓ Veilige werkomgeving
✓ Verbindingen voor presentatoren op afstand
✓ Virtueel en live publiek
✓ Broadcast regie
✓ Beleving als van een evenement

Meer info:
www.faber-av.com

✓ Uitstraling als van een evenement
✓ Volledig naar wens uit te breiden

Neem contact met ons op!
Faber Audiovisuals Headoffice
De Wissel 3a
9076 PT Sint Annaparochie NL
+31 (0)88 322 3700
info@faber-av.com
www.faber-av.com

De meest indrukwekkende visuele ervaring.

Met afstand.

