INFORMATIE
BROCHURE

KENNISMAKING
Bedankt voor je interesse in de mogelijkheden van de Advance Studio voor jullie
online evenement. Advance Events brengt in haar eigen studio diverse online
events. Met onze ervaring als evenementenbureau kunnen wij ieder denkbaar online
event van A tot Z voor jullie verzorgen.

Een online evenement is een krachtig middel om mensen te verbinden! Tijd en plaats
zijn geen obstakel meer en zelfs over de landsgrenzen is een online programma
eenvoudig te volgen. Wij ondersteunen je om jullie online evenement tot een succes
te brengen. Waar gewenst kunnen wij je volledig ontzorgen!
Alles dat voor jullie online evenement nodig is, wordt door ons geregeld. Van
presentatrice tot side-kick en van interactief platform tot Q&A breaks. Zelfs wanneer
het gaat om een optreden van bijvoorbeeld de Zandkunstenaar of Victor Mids,
zorgen wij ervoor!
In deze brochure geven we je alvast een eerste indruk van de mogelijkheden.
Gebaseerd op jullie wensen en doelstelling maken we graag een offerte op maat,
met een online programma dat verrast, verbaast en verbindt! Graag tot snel!
Met feestelijke groet,
Team Advance Studio

PROGRAMMA INDICATIE
Hieronder geven we een suggestie voor het programma. De definitieve
invulling van het programma wordt in overleg met jullie bepaald.

15.00 – 16.00 uur

Pre-production

16.00 – 16.15 uur

Start aftelklok met welkomstscherm

16.15 – 16.20 uur

Welkom, film en voorstellen gasten in de studio

16.20 – 16.30 uur

Officieel gedeelte

16.30 – 17.30 uur

Zakelijk programma of funshow

17.30 – 17.45 uur

Wrap-up en afsluiting of afterparty

17.45 uur

Einde uitzending

ADVANCE STUDIO
Onze livestream studio is speciaal ingericht voor zakelijke online evenementen.
Niet alleen presentaties, congressen, webinars en conferences, maar ook
interactieve funshows of Hr-bijeenkomsten. De studio is gebaseerd op een pluggand-play systeem en standaard voorzien van de technische voorzieningen die
nodig zijn.
De studio heeft aan de rechterzijde een grote moderne studiotafel die plaats
biedt tot aan 7 gasten. De tafel is voorzien van een 65inch beeldscherm en aan

de wanden hangen 2 grote beeldschermen.
Aan de linkerzijde van de studio is een staande presentatiedesk met een groot
80inch beeldscherm. Het is tegen kleine meerprijs ook mogelijk om de grote tafel
of de staande desk te vervangen door een sfeervolle loungeset.
Als je onze studio huurt, kun je ook gebruik maken van de gastenlounge, die is
voorzien van een grote vergadertafel, diverse lounge zitjes en een statafel met
hoge barkrukken. Vanuit de gastenlounge kun je op een groot beeldscherm het
beeld van de studio volgen.

MEERDERE SETTINGS
De studio is in meerdere settings te gebruiken:
✓ Gesprek met gasten aan de grote studiotafel
✓ Informele 1op1 gesprekken in lounge setting
✓ Actieve presentaties vanaf staande presentative desk
✓ Staande presentaties in het midden van de studio

TECHNIEK IN DE STUDIO
Basistechniek die aanwezig is:
o

Hoogwaardig 1:1 glasvezel internet 3x100 Mbps

o

1x 82inch beeldscherm en 3x 60inch beeldscherm

o

4 beweegbare dome-camera’s

o

12 vaste kleurspots, 5 studiolampen, 4 vintage blazelampen

o

Vijf grote afkijkschermen voor sprekers, presentatoren en regie

o

Videomixer met 4 vrije inputkanalen voor exerne mediabronnen

o

3x regie laptop, 2 laptops voor diverse bronnen, presentatieklikker

o

5 microfoons (draadloze headsets of handheld)

o

1 luxe studiotafel met beeldscherm

o

Hoge presentatiedesk (open of dicht front) met krukken

Je kunt het basispakket upgraden met:
o

20-kanaals videomixer bij meer dan 4 externe inputs

o

Extra beeldschermen, studiolampen en sfeerverlichting

o

Extra camera positie en tafelmicrofoons

o

Draadloze headsets of handheld microfoons

o

Draadloos intercom systeem voor regie/productie

o

Extra laptops voor extra inputs

o

Apparatuur voor bumpers, leaders, nametags e.d.

ONLINE PLATFORM
Wij gebruiken met grote voorkeur Zoom. Jaarlijks doen wij zo’n 175 tot 200 interactieve online
uitzendingen met Zoom, waardoor wij bij Zoom een XXL account hebben. Hierdoor kunnen wij de
uitzending in zeer hoge kwaliteit uitzenden en kunnen we gebruik maken van alle extra’s die
Zoom biedt. Vooral alle interactieve momenten kunnen met Zoom feilloos worden gedaan.
Deelnemers kunnen gebruik maken van de Webbased Zoom via de internetbrowser. Het

Zoomplatform hoeft dus niet gedownload te worden.
Andere voordelen van Zoom:
✓ Interactie mogelijk via chat en eenvoudig gasten digitaal ‘de studio binnenhalen’
✓ Hoge kwaliteit video en audio, stabiele verbinding
✓ Beeldmozaïek deelnemers zichtbaar, met pinpointen/spotlighten individuen
✓ Scherm delen met andere kijkers en instant messaging
✓ Opname mogelijkheden
✓ Toepasbaar voor gebruiker vanuit de internetbrowser (downloaden niet nodig)
Webex, Transmisión, Airmeet, Networktables of ander platforms zijn ook mogelijk.
MS Teams raden wij af vanwege de technische beperkingen.

LANDINGSPAGINA
We kunnen een complete landingspagina in de huisstijl van jullie bedrijf maken. Op
deze pagina kan aanvullende informatie worden getoond van sprekers e.d. Na het
online-event is de opname van de uitzending via de website te bekijken. (Meerprijs)

POLL OF Q&A VIA MENTIMETER
We kunnen ook een Poll of Q&A aan het programma toevoegen. Tijdens de
uitzending kunnen de gasten middels hun mobiele device (smartphone) aan de poll
deelnemen. (Meerprijs)

BREAKOUT ROOMS & MORE
Ook wanneer je een online programma wilt maken met bijvoorbeeld breakout rooms,
stemdevices of andere complexere platformvereisten, ben je bij ons aan het juiste
adres. Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat jouw wensen mogelijk worden!

TECHNISCHE CREW
Tijdens het evenement zetten wij de volgende medewerkers in:
- 1 schakeltechnicus
- 1 geluidstechnicus

- 1 videotechnicus
Afhankelijk van het aantal presentaties, gastsprekers, filmpjes e.d. kan het zo zijn dat de
technische crew uitgebreid dient te worden. Dit wordt apart doorberekend.

PRODUCTIE MEDEWERKERS
- Hospitality service in de lounge van de studio
- 1 Producer Advance Events (2 uur pre-productie en begeleiding uitzending) *
(*) Indien wij ook assistentie moeten geven voor de invulling van de content, het
programma, de uitzending e.d. (pre-productie), dan wordt dit op basis van een uurtarief
à € 75,00 in rekening gebracht.

COVID-19
In onze studio werken wij volgens de Covid-19 voorschriften. 1,5 meter afstand is de norm

en mondkapjes zijn voor crew en medewerkers een vereiste, tenzij de RIVM-regels
inmiddels weer zijn aangepast.

PRESENTATIE & SIDE-KICK
Advance Studio is een favoriete werkplek van ervaren presentatoren
en presentatrices van online events. Gebaseerd op jullie online
evenement geven wij advies welke presentatoren er het beste bij
passen. Dit heeft natuurlijk ook alles te maken met het type deelnemers
en het onderwerp van jullie uitzending.

o

Sophie van Hoytema

o

Erik Peekel

o

Jan Reinder

o

Peter Pors

o

Rens de Jong

o

Bas of Job Bovenlander

o

En velen anderen

LEF MEDIA HELPT MET COMMUNICEREN
Ieder bedrijf heeft een verhaal. Dat maakt zakelijk vloggen voor ieder bedrijf
toepasselijk. Met zakelijk vloggen geef je de kijker een kijkje achter de schermen
van jouw bedrijf. Het vergroot je online zichtbaarheid en geeft het bedrijf een gezicht,
waardoor je een echte connectie met jouw potentiële klant opbouwt. Wat is jouw
verhaal? LEF Media legt het graag voor je vast op video!
De kracht van vloggen
Een vlog is laagdrempelig, authentiek en menselijk. Het is daarom de perfecte
manier om storytelling toe te passen. Het is een opvallende en unieke vorm van

videomarketing die helemaal past in deze tijd. Een vlog is ook ideaal om vorm te
geven als interview.
Maatwerk voor jullie organisatie
Samen met LEF Media kunnen we een script maken, waarbij een
vlogster opnames maakt die alles te maken hebben met jullie
bedrijf, jullie product of jullie boodschap. We adviseren altijd
meerdere korte filmpjes te maken, die ideaal zijn om
tijdens de uitzending toe te voegen.

VICTOR MIDS
Mind F*ck met Victor Mids
Neuromagic is een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde
en vinger-vlugheid. De klassieke vorm van goochelen achter zich latend,
demonstreert Victor de inzichten die schuil gaan achter zijn unieke illusies en
(interactieve) neuropsychologische experimenten. Want hoe makkelijk ben jij
of je collega’s af te leiden? Hoe werkt ons geheugen? En bestaat er eigenlijk
wel een vrije wil? Ervaar zelf hoe eenvoudig uw eigen hersenen en zintuigen
op het verkeerde been te zijn te zetten, én wat je daar als individu of
organisatie van kunt leren. Een alternatief voor Victor is Jan Reinders.

ZANDKUNSTENAAR
Ook bijzonder is De Zandkunstenaar. Middels een verhaal vormgegeven met
zand, weet Zandkunstenaar Ger vrijwel iedere boodschap op spectaculaire
wijze vorm te geven.

MUZIKALE SURPRISE
Wil je je collega’s echt verrassen? Boek dan een pianist, cabaretier, zanger of
zangeres om jullie online evenement extra luister bij te zetten. We hebben
diverse mogelijkheden.

INTERACTIE & FUN-ELEMENTEN
Q&A, wordcloud, quizzen
Je kunt een online evenement aantrekkelijker en luchtiger maken, door er
bepaalde ‘tussenrondes’ aan toe te voegen, waarbij we de kijkers interactief bij
het programma betrekken. Dit kan middels een Q&A (Question & Answeres),
waarbij de kijkers via Mentimeter of Kahoot kunnen reageren. Ook kun je
tussenrondes toevoegen met een wordcloud of quizonderdelen.

Funkey Fun Wheel
Nog vrolijker zijn de pauzemomentjes waarin ons Funkey Fun Wheel wordt ingezet,
waarbij er allerlei vragen en opdrachten voorbij komen. Je kunt gebruik maken
van onze basis wheel, maar we kunnen ook een fun wheel op maat maken.

Funshows
Het is ook mogelijk om het plenaire programma af te sluiten met een leuke
interactieve funshow. Wij hebben diverse showformats beschikbaar die je kunt
inzetten. Van de Fun & Music Show tot de Borrelshow en van de Quizshow tot de
Muzikale Bingo. Ook maatwerkshows zijn mogelijk.

ONLINE EVENT BOXEN
Er zijn vele soorten online event boxen die je naar de deelnemers kunt versturen.
Voor onze online events die overdag plaatsvinden, hebben we hele leuke koffie en
thee boxen, speciale webinarboxen en zelfs verrassende fitboxen of ‘voor bij de
koffie’ boxen. We informeren je graag over de mogelijkheden.

BORRELBOXEN & PROOSTBOXEN
Speciaal voor online events hebben wij samen met Event@Home Box een

assortiment borrelboxen gemaakt, die je eenvoudig via PostNL naar de deelnemers
kunt sturen. Er zijn borrelboxen in brievenbusdoosje en in postpakketdoosje. Het
volledige overzicht borrelboxen vind je hier. Er zijn ook feestelijke Proostboxen met
een piccolo flesje champagne. Ideaal wanneer er iets te vieren is! Het overzicht
van de Proostboxen vind je hier.

GEZONDE BOXEN
Ook hebben we gezonde boxen en versboxen. Zelfs speciale dinerpakketten zijn
mogelijk. Op de website van Event@Home Box zie je alle eventboxen.

KOSTENOVERZICHT
Hiernaast geven wij je een overzicht van de kosten.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder

voorbehoud van typefouten en omissies. Op al onze
leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Er is een aanbetaling ad 85% van

Huur studio t.b.v. een funshow 1,5 uur (gebruik ½ studio)
Huur studioruimte & gastenlounge
studioverlichting, basismeubilair met 1 lounge setje, 1 hoge desk en 1 talkshowtafel met 5 stoelen
AV-techniek 1/2 studio & 3 personen technici :
3 camera's, 4 microfoons, 1 scherm, technische pre-production van 1 uur, pinpointen/spotlighten van deelnemers,
livestream platform tot 297 personen en 1,5 uur uitzending.
Gebruik van de studiotafel voor maximaal 15 minuten (andere helft)
Gebruik van de studiotafel voor langer dan 15 minuten (andere helft)
Weghalen van de studiotafel + gebruik gehele studio met extra camera

€

450,00

€

1.750,00

€
€
€

299,50
599,50
599,50

€

600,00

€
€

125,00
2.995,00

€

540,00

Organisatie & inzet regisseur/producer
Voorbereidingskosten & inzet regisseur/producer tijdens uitzending
Business Online Event - 10 uur inzet producer Advance Events à € 75,00

€
€

650,00
750,00

Hospitality & catering in de Advance Studio
Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, koffiekoekjes en bites
Lunchvoorziening (luxe lunchpakketten) vanaf € 15,00 p.p.
Overige catering (op aanvraag)

inclusief
€
€

Online Eventbox of Borrelbox & interactie items
Online eventbox of borrelbox (zie www.event-at-home-box.nl)
Set interactieve showonderdelen (5 stuks) - in online eventox
Gouden envelop met interactieve onderdelen (5 stuks)
Verzendkosten online eventbox, borrelbox of gouden envelop
Korting op studiohuur bij gebruik Event@Home Box (€ 100,00 korting)

n.t.b.
€
4,95
€
5,95
n.t.b.
€
-100,00

toepassing.

HEB JE NOG VRAGEN?
Heb je na het doornemen van dit document nog
vragen? Neem dan contact op met ons studioteam via
telefoonnummer 010 – 750 4400. Je kunt ook een e-mail

Huur studio zakelijk online event zoals talkshow/online business event/webinar (hele studio)
Huur studioruimte & gastenlounge
studioverlichting, basismeubilair met 1 lounge setje, 1 hoge desk en 1 talkshowtafel met 5 stoelen
Voorbespreking en voorbereiding met technisch producer, op basis van 2 uur
AV-techniek hele studio:
4 camera's, 5 microfoons, 4 schermen, technische pre-production van 1 uur, pinpointen/spotlighten van deelnemers,
livestream platform tot 297 personen en 1,5 uur uitzending.
Inzet 3 AV technici (1 uur opbouw + 1,5 uur repetitie + 1,5 uur uitzending)

sturen naar je vaste contactpersoon.

Advance Studio BV
T. 010 – 750 4400

-

VERVOLG TARIEVEN

Advance Studio BV
T. 010 – 750 4400

Diversen techniek
30 minuten extra met 3 AV technici
60 minuten extra met 3 AV technici
Extra 1 AV technici (1 uur opbouw + 1,5 uur repetitie + 1,5 uur uitzending)
Uitbreiding streaming 297 - 497 deelnemers in Zoom
Uitbreiding streaming 297 - 997 deelnemers in Zoom
Cameraman met camera en licht t.b.v. vooraf opnemen interview + edit
Extra headset microfoon (DPA)
Extra handheld microfoon draadloos
Opname van uitzending
Weghalen van de studiotafel
Videomixer 20 kanalen (tbv bumpers, nametags en aansturing van ieder scherm)
Extra PTZ camerapositie (dome-camera met statief en bekabeling + aansturing)
Extra laptop - afhankelijk van uiteindelijke content van de show, prijs per stuk
Intercom headset systeem voor regie (voor 5 personen)
Polls via Mentimeter (zelf vragen en antwoorden aanleveren)
Aftelklok
1e bumper met ontwerp
Vervolg bumpers (indien identiek ontwerp)
1 nametag met ontwerp
Vervolg nametags (indien identiek ontwerp)
Leader, tussenfilmpje of afsluitfilmpje

€
90,00
€
180,00
€
180,00
€
90,00
€
120,00
€
600,00
€
78,00
€
66,00
€
90,00
€
299,50
€
360,00
€
120,00
€
60,00
€
299,95
€
120,00
€
59,95
€
59,95
€
30,00
€
59,95
€
30,00
op aanvraag

Afterparty met DJ
Virtuele DJ tijdens afterborrel - maximaal 30 minuten
Afterparty met Live DJ, inclusief DJ, DJ gear en DJ booth
DJ set voor live DJ: dj gear, 3 movingheads, visuals + aansluiting (zonder DJ)

€
€
€

75,00
750,00
299,95

Show elementen
Fun elementen tijdens zakelijke programma's 1 uur, vanaf
Fun & Musicshow 1 - 1,5 uur, vanaf
Online Borrelshow 1 uur, vanaf

€
€
€

1.595,00
1.875,00
1.995,00

Toevoeging illusionist/mentalist/magic
Victor Mids voor 30 minuten (zonder studio- en techniek kosten)
Magic Mentalist gedachtenkaarten vanaf minimaal 100 stuks, per stuk/item
Jan Reinder voor 30 minuten - live optreden in de Advance Events Studio
Jan Reinder voor 30 minuten (pinpoint - optreden vanuit thuisstudio)
Dagvoorzitters, presentatoren/presentatrices, side-kick

€ 8.995,00
€
3,95
€ 3.575,00
€ 2.500,00
op aanvraag

