Een ultieme beleving voor online deelnemers.

Organiseer je een hybride of digitaal evenement? Dan wil je jouw deelnemers
op dezelfde manier boeien als bij een fysiek evenement. Gewoonweg streamen
van een evenement is vaak niet voldoende om online deelnemers écht te
enthousiasmeren. Hetzelfde event is online simpelweg niet zo aantrekkelijk
als live. Daarom zijn we samen met onze partners Mindsetting Creative, AVEX
en Tenfeet op zoek gegaan naar een nieuwe technologie om dit wel te
realiseren.
Uit die gedachte is Virtual Live ontstaan. Virtual Live biedt een totaal nieuwe
manier om plaatsonafhankelijk een event bij te wonen. En door de toevoeging
van augmented reality of mixed reality ook echt met de volledige beleving.
Online deelnemers kijken niet alleen naar een stream, maar er wordt echt een
virtuele show gecreëerd. Puur voor de mensen thuis. Benieuwd hoe dat er in
de praktijk uitziet? Bekijk onderstaande video:

Bij een online of hybride evenement wordt het evenement gestreamd naar een
online omgeving. Met Virtual Live gaan we nog een paar stappen verder. Zo
wordt er als het ware een virtuele ‘laag’ over de livestream heen gelegd. Dit
gebeurt in de vorm van augmented reality of mixed reality. Een kort onderscheid
tussen deze twee:
•

Bij augmented reality worden er echte, bestaande elementen in de
livestream geplaatst. Denk aan een presentatie of video (live of vooraf
opgenomen);

•

Bij mixed reality worden hier bovenop ook virtueel gecreëerde, driedimensionale elementen aan toegevoegd. Bijvoorbeeld een compleet
andere 3D wereld. Dit wordt in een virtueel spectrum geplaatst.

Door de toevoeging van deze extra ‘realiteit’ is het mogelijk om virtuele
elementen in de stream te tonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
•

Logo’s die invliegen;

•

Titels die getoond worden op het podium;

•

Een presentatiescherm dat invalt;

•

Geanimeerde sponsorlogo’s;

•

Bumper met teksten of sponsoren op het podium;

•

Geanimeerde elementen als pop-up;

•

Videobellen met sprekers of externe gasten.

Op de volgende pagina’s lees je meer over de pakketten die we hebben
samengesteld voor de inzet van Virtual Live op jouw evenement. Belangrijk om
te benoemen is dat deze technologie eigenlijk altijd maatwerk omvat. Het is dus
niet eenvoudig om Virtual Live in kant-en-klare pakketten aan te bieden. De
samengestelde pakketten geven een goede indicatie van de kosten, maar
afhankelijk van de wensen kunnen deze afwijken van de genoemde prijs.

Wil je de techniek van Virtual Live inzetten voor jouw evenement? We hebben de
mogelijkheden ingedeeld in vier verschillende pakketten. Bij de pakketten A, B
en C kunnen er gasten aanwezig zijn in de zaal (hybride) en wordt er een
livestream uitgezonden met toevoeging van augmented reality of mixed reality.
Bij pakket D – het meest uitgebreide pakket – is er geen publiek aanwezig en zijn
alle opnames volledig in mixed reality.
Onderstaande pakketten zijn exclusief de kosten van een locatiepakket en de
kosten voor aanvullende streamtechniek. Een kostenspecificatie hiervan vind je
verderop in deze factsheet.

Pakket A

€ 10.500,00 excl. BTW

In dit pakket gaan we uit van een hybride vorm van je evenement. Het is dus
mogelijk dat er gasten aanwezig zijn in de zaal, maar dit hoeft natuurlijk niet. De
gasten in de zaal hebben - net als ‘normaal’ - de volledige ervaring, inclusief 3D
of 4K projectiedecor. Je hebt de keuze uit één van de vier standaard decors. Deze
zijn wel aan te passen in een kleur naar wens. Het rechterdeel van het decor is
niet te zien in de stream en is bedoeld voor presentaties, live camerabeelden of
het tonen van de livestream in de zaal.
Het uitgangspunt van dit pakket is dat de uitvoering (opbouw, repetities, show en
afbouw) volledig op één dag plaatsvindt. Er wordt een halve dag besteed aan
studiovoorbereiding en programmeren.
•

Halve dag studiovoorbereiding en programmeren;

•

Uitvoering op één dag (incl. 3 uur opbouwtijd);

•

Virtual Live crew van vijf personen (1x Notch programmeur/video operator,
1x PTZ operator/schakeltechnicus, 1x lichttechnicus, 1x audiotechnicus en 1x
bouwtechnicus);

•

Eenvoudige augmented reality toepassingen, zoals invliegende content;

•

Keuze uit de standaard decors of custom decors uit categorie 1.

Pakket B

€ 17.500,00 excl. BTW

In dit pakket gaan we uit van een hybride vorm van je evenement en is er dus publiek
mogelijk in de zaal. Aanwezige gasten hebben de volledige ervaring, inclusief 3D of 4K
projectiedecor. In pakket B heb je de keuze uit alle standaard en custom decors uit onze
beeldbank. Bij dit pakket vindt de uitvoering (opbouw, repetities, show en afbouw)
volledig op één dag plaatsvindt en wordt er één dag besteed aan programmeren.
•

Eén dag studiovoorbereiding en programmeren;

•

Uitvoering op één dag (incl. 4 uur opbouwtijd);

•

Virtual Live crew van zes personen (1x Notch programmeur, 1x video operator, 1x
PTZ operator/schakeltechnicus, 1x lichttechnicus, 1x audio-technicus en 1x
bouwtechnicus);

•

Uitgebreidere augmented reality toepassingen, zoals geanimeerde logo’s, titels of
content frames;

•

Keuze uit alle standaard en custom decors uit de beeldbank.

Pakket C

€ 33.500,00 excl. BTW

Ook in pakket C gaan we uit van een hybride event en is er publiek mogelijk in de zaal.
Aanwezige gasten hebben de volledige ervaring, inclusief 3D of 4K projectiedecor. In
dit pakket is het ook mogelijk om voor mixed reality te kiezen. In dit geval creëren we
een 3D wereld met diepte (zie hiernaast). Voor de zaal betekent dit wel dat een deel van
het projectiedecor wegvalt, omdat dit specifiek voor de stream is bedoeld. Binnen dit
pakket heb je ook de keuze uit alle standaard en custom decors uit onze beeldbank.
•

Twee dagen studiovoorbereiding en programmeren, uitvoering in twee dagen;

•

Bestuurbare crane van 12 meter om spreker op unieke wijze in beeld te brengen;

•

Virtual Live crew van negen personen (1x Notch programmeur, 1x video operator,
1x PTZ operator, 1x schakeltechnicus, 1x lichttechnicus, 1x audiotechnicus, 2x crane
operator en 1x bouwtechnicus);

•

Volledige mixed reality 3D wereld mogelijk, inclusief zwaardere server;

•

Keuze uit alle standaard en custom decors uit de beeldbank;

•

Binnen dit pakket is een technische producer nodig. Ook een persoon in de rol van
regisseur is aan te raden om alles in goede banen te leiden. Deze posten zijn niet
opgenomen in dit pakket en de invulling stemmen we graag per case af.

Pakket D

€ 57.500,00 excl. BTW

Pakket D is het meest uitgebreide pakket, met alles erop en eraan. In dit pakket vindt het
evenement volledig online plaats en is er geen publiek aanwezig in de zaal. Er wordt een
volledige mixed reality wereld gecreëerd, waarin de spreker of sprekers zich bevinden.
In de livestream begeeft de spreker zich in een 360 graden weergave, waardoor de mixed
reality background vanuit verschillende perspectieven in beeld gebracht kan worden.
Middels de volledig getrackte camera op de crane creëren we echt een show van de
presentatie. De content (presentaties, video’s, logo’s, titels of afbeeldingen) wordt in
meerdere lagen in de presentatie weergegeven, met geanimeerde AR effecten.
•

Vier dagen studiovoorbereiding en programmeren, uitvoering in twee dagen;

•

Bestuurbare crane van 12 meter om de spreker op unieke wijze in beeld te brengen;

•

Virtual Live crew van tien personen (1x Notch programmeur, 1x video operator, 1x
PTZ operator, 1x schakeltechnicus, 1x lichttechnicus, 1x audiotechnicus, 2x crane
operator, 1x keynote operator en 1x bouwtechnicus);

•

Volledige mixed reality 3D wereld mogelijk, inclusief zwaardere server;

•

Keuze uit alle standaard en custom decors uit de beeldbank;

•

Binnen dit pakket zijn zowel een technische producer als een regisseur
noodzakelijk. Deze posten zijn niet opgenomen in dit pakket en de invulling
stemmen we graag per case af.

Optioneel: extra Virtual Live backgrounds op maat
Wil je echt indruk maken op jouw gasten? Laat dan een maatwerk Virtual Live
background maken, volledig in jouw huisstijl. De kosten voor een maatwerk decor
variëren van € 2.750,00 voor een categorie 1 background (de minst uitgebreide variant)
tot € 5.250,00 voor een categorie 3 background (meest uitgebreid, inclusief animaties).
Categorie 1:

€ 2.750,00

Categorie 2:

€ 3.950,00

Categorie 3:

€ 5.250,00

Onze account- en projectmanagers vertellen je graag meer over de mogelijkheden
binnen de verschillende categorieën.

In onderstaand schema staat overzichtelijk weergegeven wat je inhoudelijk binnen elk Virtual Live pakket mag verwachten.

Programmeertijd en voorbereidingstijd

Halve dag

Eén dag

Twee dagen

Vier dagen

Uitvoertijd van het evenement (opbouw,
repetities, show en afbouw)

Eén dag

Eén dag

Twee dagen

Twee dagen

Augmented of mixed reality toepassingen

Eenvoudige AR
toepassingen

Uitgebreide AR
toepassingen en
animaties

Alle AR toepassingen
+ mixed reality wereld
mogelijk

Volledige mixed
reality wereld in 360
graden

Benodigde crewmembers

5

6

9

10

Keuze uit mogelijke decors

Standaard en
categorie 1

Zowel standaard als
custom decors

Fysieke gasten mogelijk in de zaal

\

\

Zowel standaard als
custom decors

\

Zowel standaard als
custom decors

Inclusief 12 meter camera crane
Technische producer benodigd?
(niet inbegrepen)
Regisseur benodigd? (niet inbegrepen)
Inclusief aanvullend livestreamingpakket
Prijs (excl. BTW)

(à € 850,00/dag)

(à € 850,00/dag)

*aangeraden

(à € 1.250,00/dag)

(à € 1.250,00/dag)

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw volgende evenement? Onze account- of
projectmanagers vertellen je er graag alles over.
Neem contact op via +31 (0)30 – 602 69 01 of reserveringen@nbccongrescentrum.nl.

