STAY
CONNECTED
RAI AMSTERDAM STUDIOS &
VIRTUAL SOLUTIONS

TURN KEY STUDIO VOOR UW
ONLINE EVENT EN WEBINAR

Welkom bij RAI Amsterdam. Wij helpen u graag bij het
organiseren van uw virtuele evenement. Ontdek onze
professionele studio's.
Organiseert u een online evenement? Onze studio's zijn
ontworpen voor kleine of grote producties. Wij
combineren onze studio's met moderne faciliteiten,
gastvrijheid en een uitstekende bereikbaarheid.
U regelt het programma en nodigt uw gasten uit, wij
zorgen voor de rest.

STUDIO ESSENTIAL

STUDIO PRO

STUDIO COMPLETE

Perfect voor webcasting, interviews en
webinars. Deze studio is volledig plug &
play en ideaal voor het snel opnemen en
uitzenden van content

Studio Pro is ideaal voor TV-formaat
uitzendingen. Met deze studio
profiteert u van alle functies van
Studio Essential, uitgebreid met
meer mogelijkheden zoals camera's
die vanuit meerdere hoeken
opnemen.

Een combinatie van beide studio's.
Ideaal voor meerdere uitzendingen
en virtuele evenementen met alle
soorten inhoud.

Beide studio's zijn gevestigd in het moderne
Amtrium gebouw. Verwelkom uw gasten en
start met het opnemen van uw live-stream.
Deze opstelling is volledig plug & play*.

STUDIO ESSENTIAL

*technieklijst op aanvraag

2 uur 3.700 euro*
1/2 dag 6.150 euro*
1 dag 7.800 euro*

Gebruiksklare plug-and-play opstelling
Flexibele inrichting van de studio
Stabiele en krachtige breedbandconnectiviteit
Sfeervolle setting

Inclusief
Voorbereiding & productie
Tafelgespreksopstelling met vaste
tafel en decoratie
1 camera op afstand
2 technici voor licht, geluid & audio
3 koptelefoons
Opnamebestand inbegrepen
LED-verlichting & -panelen voor
luidsprekers en sfeer

Projectmanagement

*De in deze brochure vermelde prijzen zijn geldig tot 30 juni 2021

Accommodatie
10Mbps internetverbinding
Stroomaansluiting
Evenementmanager/ beveiliging /
begeleider / eerste hulp

Schoonmaken

STUDIO PRO

1/2 dag 11.500 euro*
1 dag 13.000 euro*

Met Studio Pro zit je in de champions league.
Betrek uw doelgroep bij het gesprek. Met
verschillende camera's vanuit alle hoeken lijkt
het alsof uw online bezoeker aan de
gesprekstafel zit*.
*technieklijst op aanvraag

Inclusief
Voorbereiding & productie
Receptie
Voorbereidings ruimte
Tafelgespreksopstelling met vaste
tafel, decoratie en achterwand
Opnamebestand inbegrepen
4 x Monitorscherm voor branding en
luidsprekers
Streaming naar platform/website
3 camera's
4 technici voor licht geluid & audio
8 koptelefoons
Controlekamer
LED-verlichting & -panelen voor
luidsprekers en sfeer
Projectmanagement
*De in deze brochure vermelde prijzen zijn geldig tot 30 juni 2021

Studio Pro is uit te breiden tot 7 personen
Green screen mogelijkheden
Flexibele inrichting van de studio
Stabiele en krachtige breedbandconnectiviteit
Sfeervolle setting

Accommodatie
10Mbps internetverbinding
Stroomaansluiting
Evenementmanager / beveiliging /
begeleider / eerste hulp

Schoonmaken

STUDIO COMPLETE = STUDIO ESSENTIAL + STUDIO PRO
Combineer onze twee studio's voor uw online evenement. Ideaal wanneer u veel content moet opnemen en uitzenden.

1/2 dag 16.700 euro*
1 dag 20.250 euro*
Studio Essential

*De in deze brochure vermelde prijzen zijn geldig tot 30 juni 2021

Studio Pro

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS
OVER VIRTUELE EN HYBRIDE
EVENEMENTEN MET U
RAI Amsterdam heeft alle kennis en expertise in huis omdat
we samen met onze partners veel ervaring hebben
opgedaan met het organiseren van onze eigen online
evenementen.
Zo zijn o.a. de beurzen GreenTech, Interclean, Horecava en
Amsterdam Drone Week in onze eigen studio's opgenomen
en in verschillende tijdzones uitgezonden.
Deze kennis delen wij graag met u, zodat wij ook uw virtuele
of hybride evenement tot een succes kunnen maken.

WAAROM RAI AMSTERDAM STUDIOS?

Premium partners
Professioneel en gastvrij
Uitstekend bereikbaar
Voldoende parkeerruimte
Maak gebruik van onze kennis en netwerk
Plug & Play studio, ga direct aan de slag
Alles onder één dak voor uw online, hybride en
fysieke evenement
U wordt volledig ontzorgd
Ruimte voor uw hybride evenementen met sociale
afstand

Alle veiligheidsmaatregelen
zijn genomen
Eenrichtingsverkeer
Duidelijke bewegwijzering
Hygiënemaatregelen

MAXIMALISEER UW ROI MET
VIRTUELE EN HYBRIDE EVENTS
Overweegt u een virtueel evenement? Naast onze eigen
uitzendstudio's bieden wij een uitgebreid aanbod van digitale
en hybride evenementendiensten aan. Van live streaming tot
een selectie van op maat gemaakte online event platforms en
digitale omgevingen.
Gebruik onze kennis, partners en ervaring om in contact te
komen met uw publiek in de virtuele wereld.
Wij helpen u graag bij het creëren van een virtuele verbinding
met uw klanten, zodat u nu en oók in de toekomst uw
zakelijke doelen kunt bereiken.

STREAMING

Uw evenement live op het internet. Stream via
Facebook, Youtube, LinkedIn of meerdere (sociale)
platformen tegelijk. Wij zorgen ervoor dat uw
hoogwaardige opname aan uw verwachtingen voldoet.
Flexibele branding en design thema's
Adaptieve streaming naar elk apparaat
Publiek of beveiligd met registratie
Video-analyse voor het verkrijgen van inzicht
Optimalisatie van de bandbreedte voor levering
Deskundig advies en ondersteuning
Alle bekende platformen worden ondersteund (bijv.
Vimeo, YouTube, Twitch, Zoom en Microsoft Teams).

“BROADCAST QUALITY
STREAMING, SIMPLIFIED”

UW VIRTUELE EVENEMENT
Creëer uw eigen online evenementervaring, 24/7
toegankelijk op elk apparaat vanaf elke locatie. Wij
bieden u een professionele en turn-key webcaststudio
voor online evenementen en webinars.
“MATCHMAKING, NETWERKEN &
BROADCASTING. MAAK EEN
VIRTUELE VERBINDING MET UW
DOELGROEP "

Combineer uw offline evenement met onze virtuele
oplossing. Uw deelnemers kunnen onze locatie op een
veilige manier bezoeken of met hen samenwerken op
een virtueel platform.
Wij delen graag onze kennis met u. Laat ons u helpen
om uw volgende virtuele of hybride evenement te
creëren.

CASE - GREENTECH LIVE & ONLINE
Datum: 20 t/m 22 october 2020

Meer dan 6.300 tuinbouwprofessionals schreven zich in voor de
virtuele show GreenTech Live & Online. Deelnemers uit 107
landen bekeken 53 kennissessies met 121 sprekers. Bezoekers,
exposanten en sprekers maakten in totaal 3.431 wedstrijden. Uit
onderzoek bleek dat de kwaliteit van de show zeer goed werd
beoordeeld.
Voor dit online evenement hebben we het virtuele platform
gefaciliteerd en samen met de organisatie het concept gecreëerd.
De inhoud, interviews en live sessies werden vanuit onze studio's
uitgezonden.
Belangrijkste elementen: Matchmaking, netwerken, studio en
inhoud.

Facts & Figures

Meer dan 6.300 geregistreerde professionals
70 exposanten deelden hun producten en innovaties
Er zijn 3.431 wedstrijden gemaakt tussen bezoekers, exposanten en
sprekers.
53 kennissessies & 121 sprekers
Deelnemers uit 107 landen hebben 1 of meer video's bekeken...
Uitzending over verschillende tijdzones
De gemiddelde tijd dat ze keken was 26 minuten per video.

"Het is open, het voelt comfortabel aan als je
binnenkomt. Je hebt in principe een leeg doek
om de sfeer, het beeld en de achtergrond te
creëren die je nodig hebt voor je videoproductie.
We zijn zo blij dat we ervoor hebben gekozen om
met RAI Amsterdam te werken voor het maken
van onze videocontent".
– M. Dreschler
Directeur GreenTech

MEER INFORMATIE

Bent u enthousiast om uw volgende virtuele evenement
te organiseren? Wij begeleiden u graag door onze
studio's en de beschikbare opties om u te helpen bij het
bouwen van uw perfecte online evenement.
Neem contact met ons op via 020 - 549 17 22 of via
welcome@rai.nl.

