Hybrid Meeting Service
Samenkomen in het ‘nieuwe normaal’ met meer dan 30 gasten?
Hybrid Meetings maakt het mogelijk. Het hybride congres, training of vergadering
is de perfecte combinatie van een intieme live setting en een livestream verbinding.
We werken met verschillende pakketten om aan ieders wensen te voldoen.

Hybrid Service
Start- pakket
- Laptop met webcam en microfoon
- Gebruik GoToMeeting platform
- Inrichting online omgeving
voorafgaand aan bijeenkomst
- Log-in voor online deelnemer(s)
- Instructie voor dagvoorzitter/trainer
- Technische ondersteuning
Startprijs € 75,- p.p. incl. 1 deelnemer,
voor elke extra deelnemer € 20,- p.p.

Hybrid Service
Interactive- pakket
- Laptop
- Webcam en richtmicrofoon
voor interactiviteit (bereik van 3 meter)
- Gebruik GoToMeeting platform
- Inrichting online omgeving voorafgaand aan bijeenkomst
- Log-in voor online deelnemer(s)
- Instructie voor dagvoorzitter/trainer
- Technische ondersteuning
Startprijs €125,- incl. 1 deelnemer,
voor elke extra deelnemer €20,- p.p.

Basic Hybride
Livestream- pakket
- 1 Camera
- Videoswitcher
- Encoder
- Rand-apparatuur
- Streamingplatform (incl. chat en poll functie)
- Beveiligde streaming omgeving
(max. 100 personen, meer online bezoekers
dan doen we graag een aanbod op aanvraag)
- Op / afbouw en transport
Startprijs exclusief BTW vanaf: €750,-

Medium Hybride
Livestream- pakket
- 1 Camera
- Videoswitcher
- Encoder
- Rand-apparatuur
- Streamingplatform (incl. chatfunctie)
- Beveiligde streaming omgeving (tot 1000 personen)
- Op / afbouw en transport
Startprijs exclusief BTW vanaf: €1.400,-

Extended Hybride
Livestream- pakket
- 3 Camera’s met aansturing voor een dynamisch beeld
- Videoswitcher
- Encoder
- Rand-apparatuur
- Streamingplatform(incl. chat en poll functie)
- Beveiligde streaming omgeving
(max. 100 personen. Meer bezoekers?
dan doen we graag een aanbod op aanvraag)
- Video operator
- Op / afbouw en transport
Startprijs exclusief BTW vanaf: €3.000,-

Voorwaarden Hybrid
Meeting Service
Bestaande boekingen:
De Hybrid Meeting Service (start of interactief) is geldig voor bijeenkomsten
t/m 20 personen (origineel gereserveerd aantal).
- Voor definitieve boekingen geldt dat maximaal 50% van de deelnemers
online mag deelnemen.
- Voor optionele boekingen geldt geen beperking in het aantal online
deelnemers. Het aantal online deelnemers kan maximaal 10 bedragen.
Daarboven kunnen wij de werking niet garanderen.

Nieuwe boekingen:
Hybrid Meeting Service o.b.v. beschikbaarheid in overleg met de locatie.
- Hybrid Meeting Service (start of interactief) kan tot 24 uur voor aanvang van
de bijeenkomst worden gereserveerd.
- Tot 48 uur van te voren kan een opdrachtgever maximaal 10% (en op
bijeenkomsten van 30 sept t/m 20 okt maximaal 25%) van het gereserveerde
aantal fysieke deelnemers kosteloos omzetten in een Hybrid Meeting Service.
- Binnen 48 uur kan een fysieke deelnemer omgezet worden naar online
deelname, maar dan tegen betaling van de oorspronkelijke fysieke
arrangementsprijs.
- Een Hybrid Meeting online deelnemer kan o.b.v. beschikbaarheid altijd
kosteloos worden omgeboekt naar een fysieke deelname tegen betaling
van de oorspronkelijke fysieke arrangementsprijs.

