
 Service document: 
Streaming

Niet elke gast heeft de mogelijkheid om uw 
evenement in RAI Amsterdam te bezoeken. 
Om te zorgen dat al uw gasten kunnen 
blijven deelnemen aan uw evenement 
kunnen sprekers, sessies en presentaties 
online bekeken worden door middel van 
onze streaming dienst.

Door uw sessies live te streamen behoudt 
u de betrokkenheid van uw gasten bij uw
evenement. Doordat de stream ook
opgenomen wordt sluit u bovendien aan bij
een groeiende behoefte van uw publiek om
‘on demand’ �exibeler en voor langere tijd
over informatie te beschikken.

> Uw deelnemers kunnen deelnemen
aan een evenement zonder reis- of
fysieke contactmomenten
> Deelnemers kunnen presentaties live
bekijken
> U biedt uw deelnemers een
volwaardig alternatief

Voordelen voor uw deelnemers

> Voor het toevoegen van de presentatie is een
apparaat (laptop) met HDMI of VGA uitgang vereist

Eigenschappen en voorwaarden

> Volledige IT ‘(internet) en AV (audio/video) 
integratie met deskundig advies en ondersteuning
> Directe stream naar een url (webadres) van ons 
platform die u in uw website achter een ‘member 
login’ kunt integreren
> Opgenomen sessie kunt u na afloop downloaden
> Optioneel ‘picture-in-picture van de spreker
> Stroom en internet
> Hosten van de opgenomen stream voor één 
maand op ons platform
> Exclusief editing van de opnames

Inhoud van het pakket

½ dag         
1 dag        
2 dagen     

3 dagen 
4 dagen 

Investering vanaf (ex btw):

We bieden een compleet pakket aan full-service 
IT producten en diensten op maat aan.
Benieuwd naar onze overige IT diensten?

Natuurlijk kunt u voor meer informatie ook bij 
uw accountmanager terecht via: 020 549 12 12

Handig!> De betrokkenheid na het evenement kunt
u vergroten door de sessies online op uw
website te plaatsen
> U borgt de continuering van uw event
> Wanneer uw event website een member
login heeft, kun u ook de content van de
streams achter deze login plaatsen. Zo blijft
uw inkomstenstroom en exclusiviteit van het
materiaal behouden.

Voordelen voor u als organisator

Klik hier www.rai.nl/itservices

€ 1.850
€ 2.350
€ 3.250

€ 3.950
€ 4.950


