Online Event
Studio

WAAROM HOTEL DEN
HAAG – NOOTDORP?

Welkom
Hotel Den Haag – Nootdorp denkt met u mee, vooral in deze vreemde tijd.
Met onze nieuwe, Online Event Studio maakt u van elk online evenement een
groot succes. In samenwerking met MEB Rotterdam bieden wij u de ultieme studio
ervaring.
Vanuit Hotel Den Haag – Nootdorp heeft u een directe livestream met uw publiek.
Neem staand plaats voor een presentatie, interview aan een ronde tafel of houd een
tweegesprek informeel in onze comfortabele fauteuils. Door onze moderne en
inspirerende zaal die omgebouwd is tot studio kunt u zich volledig focussen
op uw online event.
Wilt u van A tot Z verzorgd worden bij Hotel Den Haag – Nootdorp? Alles is mogelijk.
Wij geloven dat er geen grenzen zijn in hoe je elkaar kunt ontmoeten en maken
dit graag samen met u tot een uniek succes.

GOED BEREIKBAAR
Direct gelegen aan de A12,
nabij de A4 en A13, met gratis
parkeergelegenheid en diverse
openbaarvervoer
mogelijkheden.

PERSOONLIJKE SERVICE
Wij denken graag met u mee en
doen ons uiterste best om van
uw samenkomst een groot
succes te maken.

DAGLICHT &
LUCHTVERVERSING
Al onze zalen beschikken over
grote openslaande deuren en
goede luchtverversing. U kunt
in de zaal de temperatuur zelf
bedienen.

Arrangement Online Event Studio
Onze studio is van alle gemakken voorzien. Uiteraard is
het mogelijk om een eigen twist aan de uitstraling te
geven, zoals uw huisstijl.
Wanneer u het Arrangement Online Event Studio bij ons
afneemt zit het volgende erbij inbegrepen:
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Hospitality voor (maximaal) 10 personen
Een privé studio in een inspirerende, moderne
zaal.
Technische ondersteuning
High Speed Livestreaming naar verschillende
kanalen met chat optie.
Huisstijl op het achtergrondscherm (logo)
Ledverlichting ter decoratie in de studio
Interactie mogelijkheden tussen de presentator en
het online publiek
Digitale techniek
1 Camera
Vier draadloze microfoons
Een dagdeel van vier uur in de studio
Voorbereidingstijd om uw volledige wensen door
te nemen.
WIFI

De prijs van het arrangement bedraagt:
€2995,- inclusief BTW.
Uiteraard bieden wij de studio inclusief alle service die u
van ons gewend bent, zoals koffie en thee faciliteiten.
Overige cateringmogelijkheden zijn op aanvraag
bespreekbaar.

In samenwerking met: MEB
Rotterdam
De online Event Studio bieden wij aan
samen met onze partner MEB Rotterdam.
Deze organisatie is gespecialiseerd in liveentertainment en AV techniek zoals; beeld,
geluid, podium en licht.
Hieronder vindt u een impressie van de
Online Event Studio.

Toevoegingen op uw arrangement
Om uw online event nog persoonlijker te maken is het
mogelijk om extra’s toe te voegen bij uw arrangement.
Hieronder vindt u de mogelijkheden:
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Vanaf €18,50 - Extra persoon
Vanaf €200,- Meekijkzaal
Vanaf €150,- Green screen
Vanaf €200,- Ondertiteling
Vanaf €500,- Aftermovie
Vanaf €1000,- Presentator
Vanaf €550,- Extra camera
Vanaf €150,- Unieke landingspagina met URL
Vanaf €200,- Stream reproductie naar podcast
Vanaf €750,- Entertainment tijdens de pauze
Vanaf €100,- Opname van de livestream
Vanaf €200,- Hoge kwaliteit uploaden (achteraf)
Vanaf €195,- Gelijktijdige streaming op een
tweede platform
Vanaf €59,- Technische service van onze
medewerkers, per persoon
Vanaf €175,- Het ontwikkelen van Short Video’s
van de livestream voor op social media
Vanaf €500,- Het ontwikkelen van ‘instart’ videos
die gebruikt kunnen worden tijdens de livestream
Vanaf €200,- Picture-in-picture live video
connection met externe spreker
Vanaf €750,- Telefonische vergadering met
webinteractie
Opschaling naar Hybride Event met een maximaal
aantal bezoekers, vanaf €500,- voor technische
materialen

Contact:

Bent u geïnteresseerd in onze Online Event Studio of wilt u de
mogelijkheden bespreken? Ons Sales Team staat voor u klaar!
sales@hoteldenhaag.nl
015 -310 4500
Bereikbaar: maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur

