
Webinar 2.0



Live streaming voor uw bedrijf

Skypen, Zoomen, Microsoft teams, Google Hangouts, er zijn een hoop aanbieders die momenteel 
gebruikt worden om de dagelijkse gesprekken te voeren binnen een bedrijf.
Maar iedereen gebruikt wat anders en dat kan problemen geven wanneer u een Webinar of conferentie 
wilt gaan streamen richting verschillende klanten of daarvoor on-line gasten wilt uitnodigen. 

Hoe kunnen mensen meekijken, hoe deel ik een presentatie terwijl ik ook dingen wilt aanwijzen, of hoe 
kunnen kijkers vragen stellen, of meedoen aan een on-line enquête.

Door onze grafische achtergrond en ervaring in tv, evenement en videoregistraties maken we de live 
stream compleet met een leader, bumpers en titel vormgeving en nu ook met een virtuele studio 
compleet vormgegeven in uw huisstijl. Ook kunnen we eventueel uw powerpoint of keynote presentaties 
voor u vormgeven zodat u zich alleen nog maar op de inhoud hoeft te concentreren.

Hens en Vlijmscherp hebben al deze aspecten in 3 oplossing gebundeld, 
waardoor u makkelijk, overzichtelijk en goedkoop op een passende manier kunt livestreamen.



Systeem

Omdat we al over professionele 4K camera’s en geluidsapparatuur 
beschikken kunnen we hoge kwaliteit leveren en hebben we een slim 
regie systeem waar we direct mee kunnen streamen.
Deze regie-set kan naar elk willekeurig platform streamen en hebben we 
de mogelijkheid om ook allerlei soorten bronnen aan te sluiten
zoals: Zoom, teams, hangout’s, webjam enz

Dit doen we doormiddel van een tweede laptop die we ook 
doorschakelen met het LED scherm. Vanuit deze laptop kunnen we 
presentaties / grafieken weergeven die ook full-screen op de livestream 
geschakeld kunnen worden. 



Interactie

Via onze livestream (vimeo) kunnen we Q&A modules weergeven en is er 
een chat en poll functie mogelijk. Er is standaard een live analyse 
systeem die weergeeft hoeveel mensen er live mee kijken.
Na de stream is er een mogelijkheid om eventueel e-mail adressen in te 
vullen of kunnen we verwijzen naar een bepaalde link. 
De livestream wordt automatisch opgenomen en is direct on-line of voor 
montage beschikbaar.



CHAT |  POLLS |  Q&A  

Hoeveel impact heeft de 
Coronacrisis op de jaarcijfers?



Beveiliging
De livestream kan met een paswoord worden beveiligd of via een prive link. 
Ook kan de livestream op een externe webpagina geplaatst worden. 

Vormgeving
Over de livestream kunnen we meerdere overlays plaatsen zoals titels en 
bumpers. Ook is het mogelijk om een leader voor de livestream te plaatsen 
zodat het een professionele uitstraling krijgt.
De presentaties kunnen in dezelfde stijl worden opgemaakt zodat het één 
geheel vormt zoals in onze demo video.



• Livestream*

• 2 personen (online)

• Presentatie scherm (pip)

• Titels (standaard)

WEB
• Livestream*

• 2-4 personen locatie en/of 

online

• Vragen uit publiek
• Presentatie scherm

(greenscreen of LED*)
• Leader + bumper(s)*

• Titel vormgeving

• Regie op locatie*

• Autocue

• 2x 4K cameras

• 2x LED panelen

• 2-4 Audio set

Studio
• Livestream*

• 5-8 personen locatie en/of 

online

• Vragen uit publiek + polls

• Presentatie schermen

(greenscreen of LCD*)

• Leader + bumper(s)

• Titel vormgeving

• 3D virtueel decor

• Opmaak presentatie(s)*

• Regie op locatie*

• 3x 4K cameras

• 3x LED panelen

• 5-8 Audio set

Compleet

* Livestreams 20 - 30 min

* LED Scherm externe verhuur

* Leaders en bumpers basis vormgeving

* Presentaties op basis van 10 tekst slides

* Prijzen zijn exclusief btw.

* Regie op locatie exclusief reiskosten

v.a. !800,-* v.a. !2500,-* v.a. !5000,-*
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