Online studio’s
| Aanbod 2021 |

Heb jij hulp nodig om jouw boodschap in deze tijd online over te brengen naar jouw klantrelaties en/of medewerkers? 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 uitgangspunt van onze studio’s! Wij zijn nieuwsgierig, 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!

In het hart van Friesland schittert het WestCord WTC Hotel
Leeuwarden nabij het centrum. Onze moderne studio 1
bevindt zich op de tweede verdieping van het Westcord
WTC hotel.
Naast onze technische faciliteiten biedt onze studio 1, in
samenwerking met WestCord WTC hotel te Leeuwarden, een
aantal praktische mogelijkheden, namelijk:
•

• Studio naar wens te ‘personaliseren’;
• Catering mogelijkheden;
• Mogelijkheid tot overnachten;
• Voldoende zalen voor eventuele subruimtes;
Daarnaast kun je bij WestCord WTC altijd gratis en
gegarandeerd parkeren!
Onze studio is in de basis uitgerust met de onderstaande
high-end materialen, zodat jij je volledig kan focussen op
jouw evenement.

Studio 1

| WestCord Hotel Leeuwarden

Pakket 1 - Webinar 1 persoon

Pakket 2 - Webinar 2 personen

Pakket 3 - Webinar 3 personen

• Livestream van maximaal 2 uur;
• Opname van de stream;
• Eén camera op statief, vaste positie;
• Invoegen Powerpoint/Keynote;
• Afspeelmogelijkheid fullscreen video;
• Verlichting voor de spreker;
• Sfeerverlichting voor de ruimte;
• Audiofaciliteiten voor één persoon;
• Inclusief basismeubilair;
• Eén allround technicus.

• Livestream van maximaal 2 uur;
• Opname van de stream;
• Drie camera’s op statief, vaste positie;
• Invoegen Powerpoint/Keynote;
• Afspeelmogelijkheid fullscreen video;
• Twee achtergrond beeldschermen;
• Verlichting voor de spreker;
• Sfeerverlichting voor de ruimte;
• Audiofaciliteiten voor twee personen;
• Inclusief basismeubilair;
• Twee allround technici.

• Livestream van maximaal 4 uur;
• Opname van de stream;
• Drie remote camera’s op statief;
• Invoegen Powerpoint/Keynote;
• Afspeelmogelijkheid fullscreen video;
• Twee achtergrond beeldschermen;
• Verlichting voor de spreker;
• Sfeerverlichting voor de ruimte;
• Audiofaciliteiten voor drie personen;
• Inclusief basismeubilair;
• Geluidstechnicus;
• Videotechnicus.

Prijs € 1300,- (excl. btw)

Optioneel pakket 2 & 3
• Live inbelmogelijkheden voor externe sprekers Prijs: 195,- excl. btw
• Interactief platform, mogelijkheid tot Q&A en/of realtime polls Prijs: 150,- excl. btw
• Kosten per extra presentatie Prijs: 150,- excl. btw
• Voor overige mogelijkheden, neem gerust contact met ons op!

Prijs € 1950,- (excl. btw)

Prijs € 2800,- (excl. btw)

In het hart van Friesland schittert het WestCord WTC Hotel
Leeuwarden nabij het centrum. Onze moderne studio 2
bevindt zich op de eerste verdieping van het Westcord
WTC hotel.
Naast onze technische faciliteiten biedt onze studio 2, in
samenwerking met WestCord WTC hotel te Leeuwarden,
een aantal praktische mogelijkheden, namelijk:
• Studio naar wens te ‘personaliseren’;
• Catering mogelijkheden;
• Mogelijkheid tot overnachten;
• Voldoende zalen voor eventuele subruimtes;
Daarnaast kun je bij WestCord WTC altijd gratis en
gegarandeerd parkeren!
Onze studio is in de basis uitgerust met de onderstaande
high-end materialen, zodat jij je volledig kan focussen op
jouw evenement.

Studio 2

| WestCord Hotel Leeuwarden

• Studio beschikbaar voor maximaal 6 uur;
• Opname van de stream;
• Vier camera’s op statief, remote bedienbaar;
• Mogelijkheid tot meerdere presentaties (Picture in picture mogelijk);
• Afspeelmogelijkheid fullscreen video;
• Aankondiging van sprekers met ondertitels (content aan te leveren door de klant);
• Achtergrond monitoren & projectieschermen, per scherm aan te sturen;
• Volledige studioverlichting, naar kleur aan te passen;
• Audiofaciliteiten voor maximaal 5 personen;
• Inclusief basismeubilair;
• Interactief platform, mogelijkheid tot Q&A en/of realtime polls;
• Geluidstechnicus;
• Cameratechnicus;
• Videotechnicus.

Prijs vanaf €4500,- (excl. btw)

Optioneel pakket 1
• Live inbelmogelijkheden voor externe sprekers Prijs: 195,- excl. btw
• Voor overige mogelijkheden, neem gerust contact met ons op!

Centraal in Nederland gelegen bevinden zich onze studio’s
in samenwerking met de LiK en FX Agency. Een bijzondere
locatie met een verhaal. De LiK, voormaling penitentiaire
inrichting aan de Singel, is sinds 2014 niet meer in gebruik
als gevangenis. Heden wordt de locatie ingezet voor
originele business, particuliere en culturele events. De
locatie biedt een variatie aan ruimtes, ieder met een eigen
karakter. Waarom onze locatie zo uniek is? De geschiedenis
van het gebouw geeft nét dat stukje extra uitstraling aan uw
event.
Naast onze technische faciliteiten bieden onze studio’s, in
samenwerking met De LiK te Utrecht, een aantal praktische
mogelijkheden, namelijk:
• Centraal in Nederland gelegen;
• Studio naar wens te ‘personaliseren’;
• Catering mogelijkheden;
• Parkeergelegenheid op loopafstand;
• Voldoende zalen voor eventuele subruimtes.
Onze studio is in de basis uitgerust met de onderstaande
high-end materialen, zodat jij je volledig kan focussen op
jouw evenement.

Studio De Gymzaal
| De LiK Utrecht

Pakket 1 - Webinar tafelzetting 4 personen
• Studio beschikbaar voor maximaal 6 uur;
• Opname van de stream;
• Drie camera’s op statief, remote bedienbaar;
• Mogelijkheid tot meerdere presentaties (Picture in picture mogelijk);
• Afspeelmogelijkheid fullscreen video;
• Achtergrond monitoren
• Volledige studioverlichting, naar kleur aan te passen;
• Audiofaciliteiten voor 4 personen;
• Geluidstechnicus;
• Videotechnicus.
Prijs € 3750,- (excl. btw)

Optioneel pakket 1
• Live inbelmogelijkheden voor externe sprekers Prijs: 195,- excl. btw
• Voor overige mogelijkheden, neem gerust contact met ons op!

Centraal in Nederland gelegen bevinden zich onze studio’s
in samenwerking met de LiK en FX Agency. Een bijzondere
locatie met een verhaal. De LiK, voormaling penitentiaire
inrichting aan de Singel, is sinds 2014 niet meer in gebruik
als gevangenis. Heden wordt de locatie ingezet voor
originele business, particuliere en culturele events. De
locatie biedt een variatie aan ruimtes, ieder met een eigen
karakter. Waarom onze locatie zo uniek is? De geschiedenis
van het gebouw geeft nét dat stukje extra uitstraling aan uw
event.
Naast onze technische faciliteiten bieden onze studio’s, in
samenwerking met De LiK te Utrecht, een aantal praktische
mogelijkheden, namelijk:
• Centraal in Nederland gelegen;
• Studio naar wens te ‘personaliseren’;
• Catering mogelijkheden;
• Parkeergelegenheid op loopafstand;
• Voldoende zalen voor eventuele subruimtes.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden betreffende
studio ‘De Kerk’? Neem dan gerust vrijblijvend contact met
ons op!

Studio De Kerk
| De LiK Utrecht

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
We nodigen je van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

MHB
Snekerweg 3A
8701PZ Bolsward

www.mhbav.nl
info@mhbav.nl
0515 82 09 02

