LIVESTREAM STUDIO – WESTCORD WTC TE LEEUWARDEN
Heb jij hulp nodig om jouw boodschap in deze tijd online over te brengen naar jouw klantrelaties
en/óf medewerkers? Of ben je opzoek naar een locatie om jouw evenement digitaal te laten
plaatsvinden?
Of het nu gaat om een webinar, webcast, podcast, college of een digitale vergadering, MHB is dé
partner voor jouw online evenement! Jouw online evenement vanuit de studio rechtstreeks naar het
internet, via elke browser overal ter wereld online te bekijken. Dát is het uitganspunt van onze
studio’s! Wij zijn nieuwsgierig, wij lopen graag voorop en zorgen voor perfectie tot in de puntjes als
het gaat om de voorbereiding van een productie. Zo maken wij het verschil voor jou als
opdrachtgever!
Hoe werkt het?
Wij maken een persoonlijke URL link aan met de naam van jouw evenement. Deze link is, indien
gewenst, te beveiligen met een extra wachtwoord zodat jij er zeker van bent dat er geen
ongenodigde gasten met jouw evenement mee kunnen kijken.
Setting
Þ Een webinar met een host en/of presentator;
Þ Een tafelsetting / talkshow setting; waarbij er meerdere personen achter een tafel zitten;
Þ Een desk setting; meerdere personen achter een desk.
Praktisch
Þ Voldoende parkeergelegenheid op loopafstand;
Þ Studio naar wens te ‘personaliseren’;
Þ Technische assistentie van ervaren technici;
Þ Catering mogelijkheden;
Þ Interactieve mogelijkheden;
Þ Mogelijkheid tot overnachten.
Technisch
Onze studio is in de basis uitgerust met de onderstaande high-end materialen zo dat jij je volledig
kan focussen op jouw evenement;
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Drie camera’s op statief, vaste positie;
HD encoder via LAN;
Videomixer;
Opname mogelijkheid;
Mediaserver voor het afspelen van jou
content;
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Achtergrond LED beeldscherm;
Verlichting voor de sprekers;
Sfeerverlichting voor de ruimte;
Audiomixer;
Vier tafelmicrofoons & twee headset
microfoons.

Natuurlijk is het mogelijk om deze technische invulling verder uit te breiden conform jouw specifieke
wensen.
Tot slot
Wist je dat het in al onze studio’s mogelijk is om live Q&A en/óf realtime polls te houden met alle
deelnemers? Daarnaast is het ook mogelijk om een videoconference te starten met externe
sprekers!
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