/ Next Level Online Events

/ Next level online event
“We moeten iets, kunnen dat alleen maar online, maar weten niet hoe”, zo beginnen de
meeste gesprekken met opdrachtgevers sinds de fysieke events voorlopig tot het verleden
behoren. Vervolgens horen we negatieve geluiden over de al bezochte online events. Ze zijn
weinig interessant, niet uitdagend, of technisch niet op orde. Hierdoor zijn ze terughoudend in
het zelf organiseren van een online event.
Wij hebben onszelf daarom de missie gegeven om de belangrijkste aspecten van een fysiek
event zo dicht mogelijk te benaderen, zoals het fysiek samenzijn, de energie in de zaal en het
face-to-face overbrengen van jouw boodschap. Als wij weten wat voor verhaal je wilt
vertellen, gaan wij aan de slag om jouw online event een next level event te maken!
Studio’s
De eerste stap hebben wij alvast gezet door drie studio’s op één locatie in te richten. De
studio’s zijn ingericht volgens de covid-19 richtlijnen. Beeld, geluid en communicatie naar de
kijkers en omgekeerd zijn van hoogstaande kwaliteit, ook het weergeven van uw eigen content
is geen enkel probleem. Technisch personeel is aanwezig om alles soepel te laten verlopen. De
studio’s zijn ready to use, maar natuurlijk ook naar eigen wens in te richten. Ze zijn verschillend
in grootte en in technische mogelijkheden om altijd een passende studio te hebben voor elk
event.
Clipper Studio
Dreamliner Studio
Hangar Studio

Studio geschikt voor een presentatie met maximaal 2 staande gasten.
Studio geschikt voor een tafelsetting met maximaal 3 zittende personen
en een staande presentatie plek voor 1 persoon
Studio geschikt voor een tafelsetting met maximaal 5 zittende personen
en 4 staande presentatie plekken

Op de volgende pagina’s geven we per studio verdere uitleg over de technische invulling en
mogelijkheden.
Interactie
Vanuit deze studio’s creëren wij het gevoel alsof uw kijkers erbij zijn. Hiervoor hebben wij
genoeg technische middelen om een goede interactie met de kijkers te creëren. Zo kunnen uw
kijkers vragen stellen via een chat functie. Ook kunnen zij via een videoverbinding aanwezig
zijn in de studio of pollvragen beantwoorden om te peilen wat de kijkers bezighoudt.
Locatie
Onze studio’s bevinden zich in het Wings Hotel gelegen naast The Hague Airport Rotterdam.
Dit geeft ons de gelegenheid om verschillende faciliteiten aan te bieden, denk hierbij aan;
eigen parkeerfaciliteiten, food and beverage, hotelovernachtingen, vergaderruimtes en
werkplekken.
Your next level online event?
Neem contact op met ons via 0174-628080 of info@generations.nl

/ Clipper Studio
Deze compacte studio is zeer geschikt voor presentaties met maximaal 2 personen. Er is een
scherm aanwezig waar presentaties of andere content op weergegeven kan worden. Door
industrieel decor ontstaat er een aangename maar professionele sfeer.
Technisch personeel is heel de dag aanwezig met de mogelijkheid voor een technische doorloop
voorafgaand aan de uitzending.
Inrichting Studio
Hoge tafel voor maximaal 2 staande gasten
Decorkast met industriële accessoires
1x kruk
Video
Video regie
1 Camera regie
Livestream middels het streamingsplatform van Vimeo inclusief chat functionaliteit
1x 55” LED scherm t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
Audio
Audio regie
1x DPA 4066 headset microfoon
Licht
Studio belichting
4x Luxibel B-par decor licht
Regie
Positie t.b.v. moderator
Crew
Video operator

/ Dreamliner Studio
In deze studio kan er een goede combinatie van presentaties en een tafelsetting gemaakt worden.
Aan tafel kunnen 3 personen plaatsnemen en er kan door 1 persoon staand worden gepresenteerd.
Wij hebben met onze verlichting een toegankelijke maar professionele sfeer neergezet. Op de
videowall kan eigen content weergegeven worden.
Technisch personeel is heel de dag aanwezig met de mogelijkheid voor een technische doorloop
voorafgaand aan de uitzending.
Inrichting Studio
Presentatiedesk met maximaal 3 zittende gasten per setting
Video
Video regie
4 Camera regie met 1 bemande camera en 3 remote camera’s
Livestream middels het streamingsplatform van Vimeo inclusief chat functionaliteit
1 x 55“ LED scherm t.b.v. video’s en/of presentaties
3 x 75" LED scherm videowall t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
Audio
Audio regie
1 x Handheld microfoon
3 x DPA 4066 Headset microfoon
Licht
Licht regie
Studio belichting
12 x Luxibel B-par decor licht
14 x Showtec Octostrip decor licht
Regie
Wireless intercom
Positie t.b.v. moderator
Crew
Regisseur
Camera operator
Video operator
Audio operator
Licht operator

/ Hangar Studio
In onze grootste studio is plek voor 5 personen aan tafel om een echte talkshow feeling te creëren.
Ook zijn er 4 staande presentatieplekken. De ruimte is aangekleed met matzwarte stellingen en
tropische planten voor een industriële en botanische uitstraling.
Technisch personeel is heel de dag aanwezig met de mogelijkheid voor een technische doorloop
voorafgaand aan de uitzending.
Inrichting Studio
Presentatiedesk met maximaal 5 zittende gasten per setting
Decor industrieel en botanische uitstraling
Video
Video regie
4 Camera regie met 1 bemande camera en 3 remote camera’s
Livestream middels VIMEO inclusief chat functionaliteit
4 x 85" LED scherm videowall t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
5 x 55" LED scherm videowall t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
Audio
Audio regie
1 x Hand microfoon
5 x DPA 4066 Headset microfoon
Licht
Licht regie
Studio belichting
4 x Clay Paky Axcor
12 x Luxibel BP9 Led Wash
24 x Luxibel B-par decor licht
Regie
Wireless intercom
Positie t.b.v. moderator
Crew
Regisseur
Floor manager
Camera operator
Video operator
Audio operator
Licht operator

