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Studio Planetarium
De Studio is gelegen op de begane grond van het
Planetarium Meeting Center Amsterdam. De Studio beschikt
over verschillende kleine en grote ruimtes en zijn geschikt
voor iedere online of hybride bijeenkomst. Daarnaast is de
Studio omringd door raampartijen waardoor wij zowel
natuurlijk, als studiolicht bieden. Voor onze livestreams
werken wij samen met Ruad Audiovisual Solutions om u zo
een professioneel product te bieden en uw online productie
vlekkeloos te laten verlopen.

Hybride of Online?
Wilt u ondanks de huidige situatie toch bereik? Wilt u uw
training of opleiding door laten gaan? Of bent u op zoek
naar een locatie voor een livestream, webinar of online
productpresentatie? Wij bieden verschillende mogelijkheden
voor al deze doeleinden! Een hybrid meeting is de perfecte
combinatie van een beperkt aantal deelnemers fysiek
aanwezig en de overige deelnemers sluiten aan door middel
van een livestream verbinding. Daarnaast bieden wij ook
mogelijkheden voor een volledige productie online. Enkel de
presentatoren, tafelgasten en onze AV partner zijn
aanwezig voor een veilige productie met ongekend bereik!

Waarom Hybride en
Online?
O N B E G R E N S D

Met onze livestreams bent u onbegrensd.
Het enige wat de deelnemers nodig hebben,
is toegang tot het internet, de wereld ligt met
onze livestreams letterlijk aan uw voeten!

O N G E K E N D

We leven in ongekende tijden, werken op
afstand en we hebben maar heel beperkt
fysieke ontmoetingen. Wij creëren de brug
tussen u, uw bedrijf, relaties, medewerkers,
klanten en deelnemers! De mogelijkheden
zijn ongekend!

O N B E P E R K T

Door middel van onze livestreams bent u
niet meer gebonden aan het maximaal
aantal deelnemers in de zaal. Met onze
livestream bereikt u een onbeperkt aantal
mensen!

Meeting Hygienics
Met onze Meeting Hygienics formule, die volledig
aansluit op de geldende RIVM- en overheidsmaatregelen, dragen we zorg voor een veilige en
hygiënische meeting omgeving. Zo zijn onze locatie én
service ingericht op de 1,5 meter norm, dragen onze
medewerkers mondkapjes, is de routing aangepast
conform ‘altijd rechts is always right’, desinfecteren we
contactpunten de hele dag door en hebben we
aanpassingen gedaan in het serveren en presenteren
van ons food & beverage assortiment. Onze Meeting
Hygienics Managers houden alles nauwlettend in de
gaten, adviseren medewerkers en gasten en doen een
beroep op ieders verantwoordelijkheid om samen zorg
te dragen voor een fijne, hygiënische omgeving.
Naast deze belangrijke maatregelen vragen wij u een
mondkapje te dragen in openbare ruimtes. Ons
goedwerkende ventilatiesysteem zorgt voor de juiste
toevoer van frisse buitenlucht. Op deze manier zorgen
wij ervoor dat al onze gasten op een veilige manier op
locatie zijn.

Vergaderen, trainen
of bijeenkomen
Met onze verschillende hybrid meeting pakketten
verloopt uw vergadering, training of bijeenkomst
ongekend soepel! De pakketten zijn budget vriendelijk
opgesteld en bevatten alle apparatuur benodigd voor uw
bijeenkomst. Daarnaast bieden wij een unieke licentie op
het goed beveiligde GoToMeeting platform waardoor u
veilig online kan bijeenkomen. Maakt u al gebruik van
een online omgeving zoals ZOOM, MS-Teams, Skype of
een eigen platform, geen zorgen! Onze apparatuur kan
aangesloten worden op vrijwel elke laptop. Wilt u liever
geen pakket, maar zelf samenstellen? Geen probleem,
kies hier uit onze losse producten.

Losse prijzen
Laptop met ingebouwde webcam, microfoon en een
vaste internetverbinding € 83,-*
Losse webcam op statief € 41,-*
Speakerphone voor een ruimte tot 50m² € 41,-*
Professionele speakerphone en webcam op statief € 62,-*
Extra sterke professionele speakerphone voor een ruimte
van 50-100m2 € 103,-*

Hybrid Meeting pakketten
Hybrid Meeting Start
Laptop met ingebouwde webcam, microfoon en een
vaste internetverbinding;
Online training room op het GoToMeeting platform;
Inrichting van de online training room voorafgaand aan
de bijeenkomst;
Instructie voor de dagvoorzitter;
Technische ondersteuning op afroep gedurende de dag.

€ 62,- inclusief 1 deelnemer*
Voor elke extra online deelnemer € 16,50*

Hybrid Meeting Professional
Gebruik van professionele speakerphone en webcam op
statief;
Laptop met een vaste internetverbinding;
Online training room op het GoToMeeting platform;
Inrichting van de online training room voorafgaand aan
de bijeenkomst;
Login voor de online deelnemer(s);
Instructie voor de dagvoorzitter;
Technische ondersteuning op afroep gedurende de dag.

€ 99,- inclusief 1 deelnemer*
Voor elke extra online deelnemer € 16,50*

Livestream, webinars
en online producties
Livestreams en webinars zijn inmiddels niet meer
weg te denken en de mogelijkheden zijn oneindig.
Wilt u bijvoorbeeld een groot internationaal publiek
bereiken? Dan is een livestream een ideale
oplossing. U bent niet meer afhankelijk van de
grootte of bereikbaarheid van een locatie.
Voor iedere online productie is de juiste apparatuur
van groot belang! Studio Planetarium beschikt over
uitgebreide audiovisuele middelen. Dit in
combinatie met de ondersteuning van onze
partner Ruad Adiovisual Solutions wordt uw online
productie gegarandeerd een succes.

Onze livestream pakketten

Livestream
Basic

Ons livestream Basic pakket biedt een
betaalbare oplossing voor een
livestream waarbij wij zorgen voor de
juiste apparatuur, maar zonder
ingehuurde ondersteuning gedurende
de dag. Een professionele en
betrouwbare conferentiecamera met
speakerphone wordt op de spreker
gericht voor optimale kwaliteit.
Professionele HD conferentiecamera;
Professionele speakerphone;
Te huren per dagdeel;
Laptop tegen meerprijs €100;
Exclusief zaalhuur / catering.

€ 300,- voor 1 dagdeel*
€ 500,- voor 2 dagdelen*

Livestream
Extended

Het livestream Extended is een
uitgebreide livestream voor een meer
interactiviteit dan de basic livestream.
Bij dit pakket wordt er gebruik
gemaakt van twee camera’s en een
operator. Zo kan er gemakkelijk
geswitcht worden tussen sprekers,
presentatie, en publiek
2 professionele HD conferentiecamera’s;
Beamerprojectie van 3x3 meter;
Laptop met een vaste internetverbinding;
Regiewand & verlichting;
Geluidset met twee handmicrofoons of
headsets;
Livestream via MS-Teams/ Zoom of een
andere platform;
2 AV-technici ter ondersteuning installatie,
geluid en beeld;
Exclusief zaalhuur / catering.

€ 2438,- voor 1 dagdeel*
€ 2851,- voor 2 dagdelen*

*Alle genoemde prijzen zijn exlusief BTW

Livestream
Professioneel

Ons livestream Professional pakket is
ons meest uitgebreide pakket!
Professionaliteit en kwaliteit hebben
in dit pakket onze hoogste prioriteit.
De prijs voor het pakket is een vanaf
prijs, omdat wij geloven dat dit pakket
alleen op maat en op basis van uw
wensen samengesteld kan worden.
3 professionele HD conferentiecamera’s;
Laptop met vaste internetverbinding;
Regiewand & verlichting;
Afkijkmonitor spreker;
Livestream via MS-teams / Zoom of een
ander platform;
Technische ondersteuning in coördinatie
livestream;
Technische ondersteuning in regie van de
beelden;
Technische ondersteuning m.b.t. geluid van
de microfoons;
Exclusief zaalhuur / catering.
Vanaf € 3264,- voor 1 dagdeel*
Vanaf € 4090,- voor 2 dagdelen*

Studio of talkshow
setting?
Naast dat wij beschikken over uitgebreide
audiovisuele apparatuur, beschikken wij ook
over verschillende ruimtes welke ingericht
worden als studio of ruimte voor hybride
vergaderen.
In samenwerking met Van der Maarel richten wij
een studio volledig naar wens in. Kiest u voor
een talkshow opstelling voor een tafeldebat of
liever een loungehoek voor een intiem interview,
alles is mogeijk.
Voor onze hybrid variant maakt u een keuze uit
diverse opstellingen zoals; theater, school, kring
en nog veel meer. Wij beschikken over ruimtes
van 2 tot 250 personen!

Studio settings

Wilt u meer informatie of een
vrijblijvende offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op
020 651 85 85 of via
welkom@planetariumamsterdam.nl

