Tarievenlijst
Regie
Pakket

Prijs

Dagprijs 1 camera

€ 800

Dagprijs 2 camera’s

€ 1500

Dagprijs 3 camera’s

€ 2600

Meerprijzen
Eigen server 480P - per dagdeel (4 uur)

€ 550

Eigen server 720P - per dagdeel (4 uur)

€ 750

Eigen server Full HD 1080P - per dagdeel (4 uur)

€ 950

4e bemande camera (**)

€ 300

Overige mogelijkheden
Mobiele internetvoorziening - per dagdeel (4 uur)

€ 500

Aankleding Pipe and Drape achtergrond (zwart
doek)
incl. transport/ op- en afbouw - per dag (8 uur)

€ 500

Spotlights op muur of doek (10 stuks)
incl. transport/ op- en afbouw - per dag (8 uur)

€ 500

* Standaard kwaliteit: 2 Mbps - 720p. Standaard platform: Facebook live.
(**) Alleen mogelijk i.c.m. het luxe pakket.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten á € 0,21/km.

Regie
Of we nu met twee of tien camera’s langskomen: de beelden van uw evenement worden live
geschakeld. De regie is dan ook de plek waar de magie plaatsvindt: hier maken wij next-gen
televisie. Of we nu opnemen of LIVE uitzenden: hier valt de spanning regelmatig te snijden.
LIVE
Het voordeel van livestreaming is dat uw evenement een groter publiek bereikt tegen een
relatief kleine extra investering. Daarnaast is streaming direct een mooi promotiemiddel om
meer publiek op locatie aan te trekken voor eventuele komende edities van uw event. Live
video’s worden gemiddeld 8x langer bekeken dan andere video´s. Dé manier dus om uw
doelgroep te bereiken.
Graphics
Indien er een presentatie wordt gegegeven kunnen wij deze beelden integreren in uw
livestream. Ook video’s en muziek dat wordt ingestart worden geïntegreerd. Het online
publiek hoeft dus niks te missen.
Opname
Uiteraard nemen wij de gehele videoregistratie ook voor u op in de hoogste kwaliteit. Deze
beelden ontvangt u kosteloos van ons na afloop.
Terugkijken (video on demand)
Het voordeel van platformen als Facebook en Youtube live is het direct na afloop kunnen
terugkijken van de uitzending. Hierdoor kan het publiek langer genieten van uw evenement.
Uw specialisten

