
EEN ZAKELIJK EVENEMENT ORGANISEREN?
 STUDIO BAX REGELT HET VOOR JE.

Wil jij een evenement organiseren? Wij nemen de techniek voor je uit handen en belasten je niet 
met ingewikkelde technische details. Of het nu gaat om een online evenement, 
een hybride evenement, een livestream, storytelling, een productintroductie, 

een rondetafelgesprek, een aankondiging, een webinar of zelfs een showprogramma. 
Online evenementen kunnen overal gerealiseerd worden, zolang er maar stroom en internet is: 

op een evenementenlocatie, in de studio of bij jou op kantoor. 

DE BAX BOXEN
Wij hebben vier online event pakketten samengesteld. 

Hieronder zie je vanaf welk tarief wij al een goed verzorgd 
online event kunnen realiseren. 

Tijdens de opstart wordt de 
livestream, de camera, het 
licht en geluid helemaal voor 
je klaargezet. Het pakket is 
geschikt voor één spreker die 
zijn/haar verhaal overbrengt 
op het publiek, zonder verdere 
interactie. Jij (of je spreker) 
hoeft alleen nog maar op start 
te drukken en te vertellen!

Dit pakket is geschikt voor een 
online evenement waarbij één of 
meerdere sprekers hun verhaal 
presenteren en de interactie 
aangaan met het online publiek. 
De livestream wordt ondersteund 
door een chatfunctie. De presen-
tatie wordt vanuit twee invals-
hoeken in beeld gebracht en 
aangekleed met enkele naamtitels, 
grafische elementen, powerpoint-
slides en filmpjes in beeld. 

Perfect voor een hybride event 
met meerdere sprekers, met fysiek 
aanwezige- en online deelnemers. 
De online deelnemers kunnen de 
livestream volgen vanaf je eigen 
website en via de chat reageren. 
De presentatie wordt vanuit 
meerdere invalshoeken in beeld 
gebracht. Het videobeeld 
wordt verder voorzien van 
naamtitels, grafische elementen, 
powerpointslides en filmpjes.

Met onze verschillende boxen laten 
we zien dat er heel veel mogelijk 
is tegen redelijke tarieven. Maar…. 
the sky is the limit! En dan hebben 
we het niet alleen over de tech-
niek. Met ruim 25 jaar ervaring 
kunnen we de organisatie van 
jouw evenement op alle vlakken uit 
handen nemen: de voorbereiding, 
de communicatie, de styling, het 
programma… 

BAX BRONS BOX BAX ZILVER BOX BAX GOUD BOX BAX PLATINUM BOX

VANAF

€ 950,- EXCL. BTW 

PRIJS

OP AANVRAAG€ 1.450,- EXCL. BTW € 2.950,- EXCL. BTW 

BENIEUWD? 
Kijk dan op www.studiobax.nl of neem direct contact met ons op.

Veilingweg 10, 3981 PC  Bunnik  -  T 030-8883177  -  E info@studiobax.nl

https://www.studiobax.nl/
https://www.studiobax.nl/
mailto:info%40studiobax.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20informatie%20over%20de%20Bax%20Boxen
https://www.linkedin.com/company/studio-bax
https://www.instagram.com/studio_bax/
https://www.facebook.com/StudioBaxnl
https://www.youtube.com/channel/UChTbiRy9Pz9CL-PVPx5QTIw?view_as=subscriber

