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VibeVision Mobiele Live-Stream Studio
#webinar #webcast #persconferentie #event #interactief

Waarom de VibeVision Mobiele Live-Stream Studio?
Met de VibeVision Mobiele Live-Stream Studio kan iedereen ‘on-air’
De mobiele-live stream studio bestaat uit meerdere camera’s, microfoons, lampen, converters, switchers en besturingssoftware
die het voor iedereen mogelijk maakt om op de eigen social-media kanalen of website live ‘on air’ te gaan. Ook uw laptop met
presentatie sheets kunt u koppelen en ook eerder opgenomen materiaal kunt u uitzenden. U maakt uw eigen programma!

Bereik uw publiek onafhankelijk van tijd en plaats
Nu vrijwel iedereen met een beeldscherm op zak loopt en ook vindbaar is op de diverse social media is dit toch echt de tijd van
narrow broadcasting. Een live-stream koppelt u namelijk makkelijk aan uw eigen socials en netwerken. Rechtstreeks streamen
naar uw doelgroep op Facebook, Youtube, Vimeo, twitch.tv.. of embedded op uw eigen website.
Maar denk ook aan besloten webinars via Zoom, Skype, Teams, google Hangouts, etc..
En… live-streams blijven ook online na het live moment.

Live-stream is interactief
Via chat-functies, Whatsapp, sms, telefoon kan uw publiek rechtstreeks reageren en bijvoorbeeld vragen stellen. Hier kunt u live
op inspelen en zo daadwerkelijk uw publiek interactief betrekken. Zowel voor publiek als uzelf verrijkt dit de ervaring.

Branding van uw live-stream
Uw live-stream is natuurlijk een verlengde van uw organisatie. VibeVision zorgt ervoor dat uw look & feel ook aanwezig is in uw
live-stream. Natuurlijk kan dit door live-streaming vanuit de eigen locatie maar ook door consequent inzetten van het eigen
beeldmerk als logo, gebruik van de lettertypen van uw huisstijl, gebruik van de kleuren van uw huisstijl.

Bereik uw publiek met beeld en geluid
Communiceren met beelden haalt veel taal-barrières weg die je bij geschreven communicatie wel hebt. Daarnaast lukt het met
beeld en geluid als geen ander medium om emotie, lading en context al in enkele seconden mee te geven aan uw boodschap.

Opties & prijzen VibeVision Mobiele Live-Stream Studio
VibeVision Mobiele
Live-Stream Studio

Studio Pop-up
€395,-

Studio Light
€995,-

Studio Compleet
€1395,-

Beeldregiseur

✔

✔

✔

Open Broadcast System
(via 4G , WiFi of ethernet)

✔

✔

✔

Live-switcher
(oa picture in picture)

-

✔

✔

Camera’s
(met statief)

1

2

3

Camerabediening

passief

passief

1x actief

Microfoon
(dasspeld / hand)

1

2

3

Licht
(studio-lamp met statief)

-

2

3

Extra externe bron
(bijv laptop met presentatie)

-

✔

✔

Branding

-

✔

✔

Dit zijn de meest voorkomende configuraties met een eenvoudige branding. Studio pop-up is ook zeer geschikt voor
korte live-streams vanaf buitenlocaties. Studio Light en Compleet worden op binnenlocaties opgebouwd, zeer geschikt
voor webinars en persconferenties. Prijzen zijn richtprijzen op basis van 1 uur live, excl. BTW, regio Breda, maatwerk is
altijd mogelijk.

VibeVision Mobiele Live-Stream Studio - ‘on air’

