LIVE IN 3, 2, 1...

CAPTURE YOUR
EVENT ONLINE

Spectrum Live helpt u uw publiek op een interactieve manier te bereiken
en uw boodschap goed over te brengen. Dit kan zowel vanuit onze volledig
uitgeruste studio's als bij u op locatie. Met 20 jaar ervaring in de event
technology hebben wij alles in huis om van uw online event een groot
succes te maken.
Spectrum Live helpt u om flexibeler, dynamischer en toekomstbestendiger
te worden en daardoor tijd en dus geld te besparen, waardoor u al uw
energie kan stoppen in dat waar u goed in bent.
Spectrum Live richt zich op het faciliteren van online evenementen
gedreven door alle audiovisuele kennis en met de ervaring die wij in de
afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd.
De studio's richten we naar wens in en zijn voorzien van de modernste
technologie om maatwerk te leveren bij uw live event. Tot de
mogelijkheden behoren interactieve livestreams, presentaties, trainingen,
scholingen, talkshow-settings en nog meer. Als u het kunt bedenken,
kunnen wij het maken.
Heeft u specifieke wensen? Deel ze met ons en wij realiseren ze!

VAN OFFLINE EVENT
NAAR ONLINE SUCCES

VERGADEREN

Effectief en efficiënt online vergaderen.
Het samenbrengen van mensen binnen en/of buiten uw organisatie resulteert in een
intensief gebruik van middelen, zoals tijd en kapitaal, dus het bereiken van het
gewenste resultaat is van groot belang. Ook is het lastig om te controleren hoe de
interactie, concentratie en betrokkenheid van de deelnemers is. Door de vergadering
digitaal te houden, bespaart u geld, tijd en krijgt u inzichten in de resultaten van uw
vergaderingen. Was de interactie goed? Waren de deelnemers betrokken? Uw
vergadering kan later worden teruggekeken en zo bent u er zeker van dat uw
boodschap goed overgedragen én herinnerd wordt. Een flinke efficiëntieslag dus!

VERBINDEN
Met online content verbinden.

Organisaties die zich met hun stakeholders (zowel intern als extern) weten te
verbinden zijn beter voorbereid op het onverwachte. Door verbonden te zijn met de

belanghebbenden bij uw bedrijf, weet u namelijk wat er speelt bij de mensen en
organisaties die het succes van uw organisatie mogelijk maken. Het onderlinge
zakendoen wordt gemakkelijker en er ontstaat wederzijdse loyaliteit, wat weer leidt
tot relatiebehoud. Redenen genoeg dus om hier in te investeren.

VERTELLEN

Je boodschap krachtig vertellen.
Het informeren van de mensen binnen en/of buiten jouw organisatie is ontzettend
belangrijk. Denk hierbij aan kennisoverdracht door middel van cursussen,
persconferenties, workshops, salestrainingen of seminars. Bij een traditionele
kennisoverdracht wordt een locatie gehuurd, voorzieningen getroffen en zijn alle
genodigden vaak langere tijd van de werkplek afwezig om de bijeenkomst bij te
wonen. De gehele sessie wordt in één programma en op één dag georganiseerd en de
directe en indirecte kosten lopen hierbij hoog op. Op zo'n lange dag verslapt de

aandacht snel en wordt het gewenste doel niet effectief bereikt. Dat kan beter, sterker
nog… het móét beter!

VERKOPEN

Online uw product of dienst verkopen.

In een digitale wereld waarin we constant worden blootgesteld aan reclames en
advertenties, moet u iets bijzonders doen om uzelf als organisatie te onderscheiden

en de aandacht te krijgen. Bedrijven die de aandacht weten te krijgen verkopen
namelijk meer en het aangeboden product wordt beter onthouden. Redenen genoeg
dus om u te gaan onderscheiden door creatieve sales content te creëren.

ONZE TOOLS
Green Screen Studio

Onze Green Screen Studio (400 m2)
leent zich perfect voor het geven van
professionele presentaties of keynotes.

TV-Studio

Onze gezellige TV-Studio is ideaal voor
talkshows, rond-de-tafel gesprekken,
paneldiscussies of andere interactieve
digitale evenementen.

Circle Stage

De Circle Stage is een strakke studio wat
perfect is voor professionele
presentaties, promoties, muziekbands
of spelshows.

Digital Platform

Veilig en vertrouwd in uw eigen
omgeving een digitaal platform
organiseren. Eenmaal opbouwen en
daarna volledig toekomstbestendig!

GREEN SCREEN STUDIO
Deze Green Screen Studio is een blackbox ruimte van 400 m2, waar een Green
Screen van 8x5m aanwezig is. Dit Green Screen kan speciaal gebruikt worden bij het
presenteren van livestreams met een achtergrond naar keuze. Eigen fotomateriaal
of huisstijl zorgen voor een volledig gepersonaliseerde omgeving.
Daarnaast is deze ruimte groot genoeg om sub ruimtes in te richten of apparatuur
te plaatsen om later in de livestream te demonstreren.

TOBROCO-GIANT:
"De samenwerking tussen Spectrum Live en ons was erg prettig en de
trainingen waren in een korte tijd gerealiseerd. Ze geven presentatietips,
denken mee over de aanpak en het technische team neemt alle zorgen
voor ons uit handen. We hebben de voordelen van online trainingen
ontdekt en zullen er dan ook vaker gebruik van gaan maken."

TV-STUDIO

TV-STUDIO

In onze TV-Studio kunt u de indeling zelf bepalen. Zoekt u een setting met een
huiselijke sfeer, een omgeving voor een talkshow of een meer zakelijke
opstelling voor een forum of paneldiscussie? Wij realiseren het graag!
Daarbij is het mogelijk om de studio modulair op te bouwen, waardoor u een
uniek effect krijgt.

TV-STUDIO
René Martens CCO Medux:
"Voor twee verschillende merken hebben wij op één dag verschillende online
evenementen georganiseerd bij Spectrum Live. Voor 'normale' evenementen is
de klik belangrijk, voor een online evenement des te belangrijker. Je bent
immers 'overgeleverd' aan vakmensen die de techniek moeten laten werken
en de boodschap die je wilt geven in beeld en geluid van het scherm moeten
laten spatten. Dat is gelukt en dat gaat de volgende keer weer lukken bij
Spectrum. De dames en heren van Spectrum beheersen de techniek, zijn in
staat om snel te schakelen, denken met je mee, organiseren je ideeën en zijn
flexibel tot de laatste minuut. De grote ruimte maakte het voor ons mogelijk
om zowel een (eigen) band te laten spelen, een presentatie te doen voor een
green screen en een rustige tafel set-up te hebben met 5 mensen, coronaproof, voor een ronde tafel gesprek. Daarbij kon er ook soepel geschakeld
worden met collega's op andere locaties. Al met al een online event wat
verbinding heeft gegeven met zo'n 1.500 collega's, een online event waarover
veel nagepraat is en wordt. Er gaat zeker in en na corona-tijd een vervolg
online sessie, webinar of variant wenselijk zijn voor ons bedrijf. Dat gaan we
zeker bij Spectrum Live organiseren, mogelijk met de nieuwe technieken en
mogelijkheden die ze al met volle overgave aan het (door)ontwikkelen zijn."

CIRCLE STAGE

CIRCLE STAGE

De Circle Stage is een moderne studio die voor verschillende uitgangspunten
gebruikt kan worden. U kunt hier bijvoorbeeld een productpresentatie houden,
een muziekband laten optreden of een tafelgesprek voeren. Ook leent deze
studio zich perfect voor spelshow elementen. Het is allemaal mogelijk en wij
realiseren het graag voor u!
De indeling en sfeer is zelf te bepalen. Waardoor u een gepast effect krijgt.

ONS PLATFORM

Wanneer u een digitaal evenement organiseert wilt u net als bij een fysiek evenement
dat de deelnemers zich welkom en gewaardeerd voelen. Het is dan ook belangrijk dat
de (digitale) locatie herkenbaar is en de sfeer, kernwaarden en huisstijl van het bedrijf
uitstraalt. Het is tenslotte het eerste wat de deelnemers zien, nog voordat het
evenement van start gaat.
Het platform wordt gemaakt in de volledige huisstijl van uw bedrijf. Daarbij worden de
exacte kleurencodes en logo's gebruikt, zodat het op maat en in de juiste huisstijl van
uw bedrijf wordt weergegeven.
Voor ons platform zijn verschillende modules beschikbaar om het platform compleet
naar wens te maken, zodat uw online event helemaal af is.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:
"Binnen 6 dagen van eerste kennismaking tot realisatie. Dat is wat
Spectrum Live wist te realiseren voor ons als Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant. En dat niet in hun eigen studio, maar op locatie bij een
van onze ‘klanten’. Helder, vriendelijk én zeer efficiënt hebben we alles
doorgenomen en ook buiten werktijd was men bereikbaar om ons voor
te bereiden op de Webinar over TwM Covid-19. De interactie met de
‘kijkers’ thuis werd gerealiseerd via de chatfunctie en alle sprekers
werden goed in beeld gebracht. De reacties na afloop waren positief, dus
wij gaan zeker voor herhaling!"

BASIS MODULES
Livestreaming

Livechat

Record & Playback

Wij verzorgen de stream en alle techniek
die hierbij komt kijken.

Deelnemers chatten mee via de livechat
en stellen hier de vragen. Vragen kunnen
vervolgens in beeld gezet worden.

We slaan alles voor u op zodat de
deelnemers/kijkers het later nog
eens terug kunnen kijken.

Gastheer/gastvrouw

Audiovisual support

IT Support

Tijdens uw evenement wilt u ontzorgd
worden. Wij zorgen voor een warme
ontvangst en drinken.

Wij zorgen ervoor dat het evenement
volledig gefaciliteerd is op audiovisueel
gebied.

Hulp nodig met inloggen? Wij zijn er
voor u!

UITBREIDINGSMODULES
Branded platform

Networking

Wij creëren een volledig platform voor
uw organisatie in de eigen huisstijl.

Ontmoet elkaar digitaal in
netwerkkamers.

Video editing

Meeting

Krijg een nabewerkte versie van uw
stream aangeleverd, ideaal als
marketing- en/of promotiemateriaal.

Ga in breakout rooms met elkaar in
gesprek. Ideaal voor samenwerkingen,
discussie groepjes, workshops en meer!

Dial in

Timetable

Laat iemand inbellen op de livestream
en breng deze in beeld.

Wat staat er op het programma voor
vandaag? Zeker bij een evenement met
meerdere parallelle sessies is deze tool
onmisbaar.

Chat moderating
Haal ongewenste berichten weg uit de
chat en breng vragen live in beeld in de
stream.

UITBREIDINGSMODULES
User profiles

Media library

Quiz

Iedere gebruiker kan zijn eigen account
krijgen waarmee hij/zij inlogt op het
platform. Gebruikers kunnen elkaars
account bekijken en privé chats starten.

Voeg bestanden toe aan uw stream
zodat deelnemers gemakkelijk toegang
hebben tot alle informatie. Denk hierbij
aan factsheets, instructies, PowerPoints.

Voeg een gezellig spelelement toe aan
uw stream. Fijn voor de afwisseling van
de livestream en de verbondenheid
binnen het team.

Poll

Legal voting

Catering

Stel vragen tijdens de stream waarmee
u de interactie en betrokkenheid
verhoogt en tegelijkertijd de kennis van
de deelnemers test.

Ideaal voor algemene
ledenvergaderingen of
aandeelhoudersvergaderingen.

Heerlijke broodjes tijdens de
lunchpauze? Een warme maaltijd bij het
avondeten? Geen probleem. Wij regelen
het.

(OP) LOCATIE

Op onze locatie hebben wij de Green Screen Studio, TV-Studio en de Circle Stage
beschikbaar. Heeft u een specifieke locatie voor ogen die relevant is voor uw bedrijf
of wilt u het evenement op eigen locatie organiseren?
Dan faciliteren wij ook graag op deze locaties.
Is het niet mogelijk om een deelnemer fysiek naar de studio te halen? Dan is het ook
mogelijk om wereldwijd deelnemers in te (video)bellen. Zo maken we van een lokaal
evenement een globaal evenement! Ook het combineren van uitzendlocaties op
verschillende plekken in de wereld is mogelijk via ons platform.

Energieweg 15
5071 NP Udenhout

Thijs van den Bersselaar
t.vandenbersselaar@spectrumlive.nl

Jan van Bree
j.vanbree@spectrumav.nl

Lex Willems
l.willems@spectrumav.nl

Stijn Blankers
s.blankers@spectrumlive.nl

De guru op het gebied van Online Events en
Platforming. Zijn wereldreis eindigde abrupt
toen hij erachter kwam dat het veel
interessanter was om de digitale wereld te
ontdekken!

Geboren met een schroevendraaier in de hand
is Jan onze Technische man! Hoe gek u het
ook bedenkt, Jan kan het maken!

Heeft een koffieverslaving en grijpt ieder
moment aan om een kopje met u te drinken.
Naast de vele verhalen over zijn ervaringen in
de evenementenbranche kan hij creatief
meedenken in de mogelijkheden van Digitale
ontmoetingen!

De veelzijdige Stijn heeft al behoorlijk wat
ervaring met het organiseren van congressen
en offline evenementen. Stijn is
gespecialiseerd in de hybride evenementen
en vertelt u hier graag meer over.

+31 (0) 13 505 6650

Energieweg 15 5071 NP Udenhout

www.spectrumlive.nl
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