
IMPACT MAKEN MET 
JOUW WEBINAR??
DAT GEBEURT BIJ BEELD & GELUID



Bereid je een webinar voor waarmee je impact 

wil maken? Terwijl jij je focust op het inhoudelijke 

gedeelte, verzorgen wij bij Beeld & Geluid de 

faciliteiten die bijdragen aan het maken van een 

blijvende indruk. 

Waarom bij Beeld & Geluid? In de eerste plaats om-

dat wij over alle professionele en moderne technie-

ken beschikken waarmee jij jouw webinar op het 

allerhoogste niveau presenteert. Daarnaast vinden 

de webinars plaats op unieke locaties. Kom naar 

Beeld & Geluid in Hilversum, dit gebouw valt op. 

Niet alleen vanwege de moderne glasplaten, maar 

ook door wat die representeren. In totaal 1122 stills 

uit iconische TV fragmenten vormen een imposant 

kunstwerk. 

Bij aankomst bij Beeld en Geluid Den Haag word je 

verwelkomd door de indrukwekkende voorgevel. 

Deze vertelt alles over de tijd dat het pand fun-

geerde als het eerste warenhuis van Nederland: de 

Groote Koninklijke Bazar. In dit stuk geschiedenis 

bouwen we voort met moderne media. 



Speel bij de voorbereidingen op je webinar in op de 

kansen die zich online bevinden. De mogelijkheden 

voor opnames en editing zijn grenzeloos. Bij Beeld 

& Geluid maak je gebruik van onze vakkundige 

producers en moderne technieken die jouw 

webinar naar een hoger niveau tillen.

In onze professionele studio’s wordt de webinar 

opgenomen en live uitgezonden. Jij laat met je 

kennisoverdracht een onuitwisbare indruk achter 

bij je publiek. Het publiek kan deels in de studio 

aanwezig zijn of het programma online volgen. 

Met onze rijke expertise zorgen wij ervoor dat 

je alle gewenste en nodige high-end tools tot je 

beschikking hebt, zodat jij je kijkers in de studio en 

online meevoert in jouw webinar.

UNIEKE STUDIO’S IN 
DEN HAAG EN 
HILVERSUM... 
PROFESSIONEEL, 
SFEERVOL EN 
COMPLEET

“TERWIJL JIJ JE KENNIS EN EXPERTISE MET 
HET ONLINE PUBLIEK DEELT EN HEN VIA HET 
PLATFORM ACTIEF BETREKT IN DE WEBINAR, 
KUN JE REKENEN OP DE DESKUNDIGHEID 
VAN ONZE TECHNICI DIE DE LIVE 
UITZENDING VERZORGEN.”  

Hylke Thiry, Teammanager Sales & Events



Bij ons maak je zorgeloos gebruik van complete 

faciliteiten voor een optimale overdracht van 

informatie en inspiratie. Maar vooral voor 

professioneel en toegankelijk contact met het 

publiek.

Een goede webinar is tweerichtingsverkeer: van de 

spreker naar het publiek en vice versa. Je wil niet 

alleen je publiek blijven boeien met dat wat jij te 

vertellen hebt, je wilt met je publiek in gesprek. Dat 

MAAK GEBRUIK VAN ONS UITGEBREIDE 

PLATFORM… 

ALS ONDERDEEL VAN JOUW WEBINAR

kan met onze gebruiksvriendelijke, interactieve en 

professionele platforms. Met de chatfunctie geef je de 

online luisteraar de mogelijkheid om live hun vragen 

te stellen. Wil je nog meer interactiemogelijkheden? 

Zet dan break-out rooms, een quiz en/of polls in.  

De opname wordt na afloop veilig opgeslagen 

en gedeeld. Zo kan je ook na je event impact 

maken door bijvoorbeeld een aftermovie of korte 

fragmenten op social media te delen.



VoetregelA

Locatie Hilversum

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

035 677 55 55

evenementen@beeldengeluid.nl

www.beeldengeluid.nl

Neem contact op

Ben je klaar om met jouw event impact te maken? Terwijl jij je focust op de inhoud 

van je webinar, zorgen onze salesmanagers voor de rest. Informeer naar de 

mogelijkheden.

Locatie Den Haag

Zeestraat 82

2518 AD Den Haag

070 330 75 75

evenementen@beeldengeluid.nl

denhaag.beeldengeluid.nl


