
Een nieuwe betekenis aan het woord ‘presenteren’. 



 
Een volledig nieuwe betekenis aan het woord presenteren, krijg 
je bij het NBC Congrescentrum met het 4K projectiedecor. Met 
een totale oppervlakte van ruim 184 m² waarop 4K geprojecteerd 
wordt, hebben jouw gasten een unieke en haarscherpe beleving 
op jouw event. 
 
 
 
 

• Écht haarscherpe weergave van alle content, ook voor de 
gasten achterin de zaal; 

• Optimale beleving door een 24 meter breed decor; 
• Je boodschap op onderscheidende wijze overbrengen; 
• Nog meer impact dankzij de ambilight background techniek 

die met de kleur van de presentatie mee kleurt; 
• Eindeloze weergavemethoden; 
• Op maat gemaakte backgrounds of gewoon eigen materiaal. 



  

Het 4K decor bestaat uit twee losse decorwanden met een totale oppervlakte van ruim 184 m². 
▪ Projectiewand links: 15,0 x 7,7 meter   
▪ Projectiewand rechts: 9,3 x 7,0 meter  

 
Met de twee nieuwe, krachtige projectoren zijn alle weergavemethoden mogelijk op 
haarscherpe kwaliteit en de hoogst mogelijke resolutie. Hierbij kun je denken aan Picture in 
Picture presenteren, een normale Powerpoint presentatie, livestreaming of bijvoorbeeld een op 
maat ontworpen animatie met bewegende beelden. Achter het 4K decor maken we gebruik van 
een ambilight background techniek, welke de mogelijkheid biedt om mee te kleuren in de 
kleuren van je presentatie, content of huisstijl.  
 
Aanleverspecificaties: 
Presentatie:  Powerpoint, Prezi en Keynote (16:9)  Logo:  PNG bestand 
Afbeelding:  JEPG of PNG bestand     Video:  MP4 bestand 
 
 
 
 

 
Onze project- of accountmanagers adviseren je graag over het aantal uren dat je nodig 
hebt voor het beste resultaat.  
 
Een prijsoverzicht voor de uren van AVEX vind je achterin dit document. 
 

Mindsetting Creative 
Onze partner Mindsetting Creative maakt 
de backgrounds op maat. Afhankelijk van 
welke categorie background je kiest, creëert 
Mindsetting het visuele gedeelte van het 
decor. Zelfs het 3D-effect uit de Event Hall is 
na te bootsen op het decor. 
 
Wil je een volledig design op maat met 
specifieke animaties? Zorg dan dat je dit in 
ieder geval 6 weken voor het evenement 
laat weten aan onze project- of 
accountmanagers. Zo heeft Mindsetting de 
tijd om de perfecte background te creëren. 
Jouw betrokkenheid in dit proces is 
noodzakelijk om tot een optimaal resultaat 
te komen. 
 

AVEX 
Onze audiovisueel partner AVEX zorgt dat 
de backgrounds van tevoren worden 
geïnstalleerd op het decor. In de gewenste 
tijdlijn, de juiste volgorde en inclusief 
presentaties en video’s. Op welk moment je 
welke visuals ziet, bepaal je samen met 
AVEX.  
 
Ook in dit geval geldt dat de mate van jouw 
betrokkenheid in dit proces zorgt voor een 
optimaal resultaat. Onze project- of 
accountmanagers adviseren je graag over 
het aantal uren dat je nodig hebt voor het 
beste resultaat.  
 



 
   

Wij bieden verschillende standaard backgrounds aan die geprojecteerd kunnen worden op het 4K projectiedecor. Op deze pagina zie je de vier standaard 
backgrounds die je kunt inzetten.  

 
 



  

 
Wat denk je van een custom background op ons 4K decor, volledig in de stijl van jouw event? Bijvoorbeeld een op maat gemaakt decor op basis van het logo, 
de eventwebsite of overig huisstijlmateriaal. Door de huisstijl continu terug te laten komen op een op maat gemaakt decor, zorg je voor een maximale 
beleving voor je gasten. Branding 2.0. 
 
Let op! 
Voor een background identiek aan de huisstijl is een .EPS bestand van de congresposter, webpagina etc. nodig. Een eventuele brand guide of styleguide is 
zeer welkom. 

 



 
Een state-of-the-art eigen background op je event, 
inclusief animaties? Zet een beleving neer die jouw 
gasten niet snel zullen vergeten. 
 
Bijvoorbeeld een op maat gemaakt, geanimeerd decor 
tijdens de opening van je event om een spectaculaire 
kick-off te verzorgen. Of een decor in de stijl van de 
inhoud van het programma/de bijeenkomst, zodat jouw 
boodschap optimaal wordt overgebracht.   
 
Een geanimeerd decor op maat is, zoals de naam al zegt, 
volledig maatwerk. Jouw betrokkenheid en input zijn 
noodzakelijk om tot een optimaal resultaat te komen. 
Alle mogelijkheden in deze categorie en bijbehorende 
prijzen kun je opvragen bij onze accountmanagers. 

Benieuwd hoe een op maat gemaakt decor met 
animaties eruit kan zien? Bekijk de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7l9vvyiAv2A
https://www.youtube.com/watch?v=7l9vvyiAv2A


  
 

Het NBC Congrescentrum en Mindsetting Creative hebben de afgelopen jaren veel mooie 
decors mogen ontwerpen voor onze opdrachtgevers. 
 
Al deze decors zijn ondergebracht in een beeldbank. Deze decors kunnen je helpen met het 
vertellen van je verhaal op jouw volgende evenement. Alle decors uit deze beeldbank zijn 
onder voorwaarde los of aanvullend op eigen decors in te zetten bij presentaties.  
 

 

Er kan gebruik gemaakt worden van de decors uit de beeldbank wanneer er minimaal één 
eigen custom decor is ontworpen of wanneer je voor een minimaal bedrag van  
€ 1.750,00 aan decors (uit de beeldbank) afneemt. De extra decors uit de beeldbank kunnen 
dan worden afgenomen tegen onderstaande tarieven.  
 
Toegang tot de beeldbank kun je opvragen bij jouw account- of projectmanager.  
 
De custom made decors die specifiek voor jouw evenement zijn gemaakt, zullen ook 
worden toegevoegd aan de beeldbank. Dit gaat op basis van onze fair use/fair play policy 
content productievoorwaarden. 

 

De decors uit de beeldbank zijn beschikbaar onder dezelfde contentvoorwaarden als de op 
maat gemaakte decors. De bestaande decors zijn qua prijsstelling echter bijzonder 
aantrekkelijk.  
 

• Voor een decor uit categorie 1 rekenen wij € 400,00 per decor 
• Voor een decor uit categorie 2 rekenen wij € 500,00 per decor 
• Voor een decor uit categorie 3 rekenen wij € 600,00 per decor 

 
Eventuele aanpassingen in de bestaande decors kunnen makkelijk gemaakt worden, 
hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 120,00 per uur waarbij je op voorhand een 
opgave zult krijgen van de verwachte kosten. 
 
Logo’s, teksten en afbeeldingen kunnen wel over het decor heen geprojecteerd worden, dit 
kan door onze audiovisueel partner AVEX geschieden en zal worden opgenomen in de 
kosten van het programmeren van de content. 
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Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons 4K decor voor jouw bijeenkomst? Of ben je benieuwd naar de prijzen van de verschillende backgrounds?  
Ons salesteam geeft je graag meer informatie. Neem contact met hen op via reserveringen@nbccongrescentrum.nl of +31 (0)30 – 602 69 01. 

mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl


 


