Livestream Studio
Van presentatie tot seminar: je bereikt je publiek online. De Livestream
Studio maakt dit mogelijk in alle ruimtes en op alle vier de locaties van
Amerpodia. De Livestream Studio is beschikbaar in verschillende opstellingen.
We beschikken over een grote variatie aan meubilair, waarmee we zowel
een sfeervolle huiskamersetting kunnen creëren, een talkshowopstelling
kunnen realiseren of een zakelijke set-up kunnen inrichten. Ook voor
livestreams met een (klein) publiek, is de Studio beschikbaar.
Onze eventmanagers denken graag met je mee!

amerpodia.nl

Tarieven
De tarieven zijn inclusief zaalhuur, crewcatering, inhouse techniek en service
en exclusief BTW. De Zuilenzaal is als Livestream Studio een absolute
publieksfavoriet. De combinatie van een prachtige setting met uitzicht over de
gracht maakt deze zaal zeer gewild.
Halve dag vanuit de Zuilenzaal in Felix Meritis € 4.550,Hele dag vanuit de Zuilenzaal in Felix Meritis € 4.950,-
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Techniek

Service

Catering

• Livestreamset met 3 camera’s
• Geluidsversterking met 4 microfoons
(hand/headset)
• Uitstekende belichting
• Flatscreen
• Extra laptop(s) voor externe beelden en
presentaties van sprekers
• Extra snelle Wi-Fi
• Standaard uitzending via Youtube

• Technici voor de bediening van de
camera’s, het licht en het geluid
• In-house meubilair voor een sfeervolle
setting
• Begeleiding tijdens het voortraject en
assistentie op de dag zelf
• Opname van de uitzending zodat deze
later terug te kijken is

• Onbeperkt koffie / verse munt, gember of
citroenthee / water / Tiny Tony chocolade

(10 personen)

Liever via een ander kanaal streamen?
Wens je uitgebreidere catering of ben je
benieuwd naar andere mogelijkheden?
Neem contact met ons op voor meer
informatie.
sales@amerpodia.nl
020 589 16 80

Felix Meritis is samen met de historische evenementenlocaties Rode Hoed,
Compagnietheater en De Nieuwe Liefde onderdeel van Amerpodia. Door jouw evenement
bij ons te organiseren, maak je onze culturele programmering mede mogelijk.
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