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Beurs van Berlage
Virtual Live Events

Virtual Live Events
Bij de Beurs van Berlage geloven we in de kracht
van fysiek samenkomen. Maar we beseffen de
groeiende behoefte aan een virtuele toevoeging
aan uw evenement. Dankzij onze samenwerking
met Faber Audiovisuals en Univate, kunnen wij
u nu ook verwelkomen in een virtuele Beurs,
dankzij Beurs van Berlage Virtual Live Events.
Dit is een uniek en innovatief concept waarbij
uw gasten, waar ook ter wereld, live uw event in
de Beurs kunnen ervaren.
Door middel van Beurs van Berlage Virtual Live
Events kunnen we een hybride evenement
creëren dat meer is dan het uitbreiden van uw
fysieke congres met alleen een livestream. Uw
gasten bezoeken virtueel de Beurs, ontworpen
door meesterarchitect Berlage. Tijdens zijn
virtuele bezoek ontvangt uw gast uiteraard de
5-sterren service die u van ons gewend bent.

#wewillmeetagain
Met het concept Virtual LIve Events is het mogelijk om
een virtueel en live event te combineren. Uiteraard
begint iedere bijeenkomst met een welkom en
een korte instructie over de voorzorgsmaatregelen
tijdens uw bijeenkomst. Mondkapjes en eventueel
handschoenen worden kosteloos verstrekt.De
zaalopstellingen zijn opgesteld met voldoende afstand
tussen uw gasten. We stemmen dit met uw wensen af.
Door de unieke live-interactie functionaliteit kunnen
uw online bezoekers ook live deelnemen aan het event,
vragen stellen aan sprekers, en contact opnemen
met standhouders door middel van een livestream
of chatfunctie. Door de mogelijkheid van online
deelname, zitten er tevens geen restricties meer aan
het aantal bezoekers aan uw event.
In deze infosheet wordt verder ingegaan op de
specificaties en mogelijkheden van deze nieuwe en
innovatieve manier van elkaar ontmoeten.

Content
Door middel van het Virtual Live Events is het
mogelijk om een virtual én live event met elkaar te
combineren. Bekijk hier de Virtual Venue Explainer.
De Beurs van Berlage heeft de afgelopen periode
verschillende Safe Meeting concepten ontwikkeld.
Hierdoor is de veiligheid van de gasten die de
Beurs van Berlage fysiek bezoeken gewaarborgd.
Om ervoor te zorgen dat uw gasten van tevoren
een gezondheidscheck kunnen doen, en dat zij
toegang hebben tot alle informatie die ze nodig
hebben om veilig en verantwoord deel te nemen
aan uw evenement, hebben we tevens de Beurs
van Berlage app ontwikkeld.

Vier pakketten
Op de volgende pagina’s vindt u de inhoud van de
vier basispakketten voor Virtual Live Events. Deze
bestaan uit Studio Berlage, een Virtual platform,
Virtual venue en een mogelijkheid tot uitbreiding
tot een live event.
Het is uiteraard mogelijk om uw eigen, unieke,
versie van een Virtual Live Event te creëren. Dit kan
door de verschillende onderdelen van de pakketen
apart in te zetten, of door extra mogelijkheden toe
te voegen, bijvoorbeeld met virtuele stands of een
uitgebreide regie, setting en cameravoering. Ons
technische team ondersteunt u vanaf het begin
met de organisatie van het event en bespreekt de
mogelijkheden met u.

Gebruikersregistratie
Gebruikers kunnen zich registreren door hun naam
en e-mailadres achter te laten. De organisatie
behoudt het recht om bepaalde e-mailadressen te
blokkeren. Wanneer het e-mailadres is goedgekeurd
is, ontvangt de gebruiker de dag vóór het evenement
een unieke inloglink.
Belangrijk
De e-mail met inloglink is de enige e-mail die ons
platform verzendt. De link naar de registratie- en
evenementpagina’s moet op een andere manier
worden verzonden (bijvoorbeeld met MailChimp).

Interactie
We kunnen videoboodschappen opnemen in onze greenscreen studio om een echte host
uw bezoekers te laten verwelkomen. Daarnaast gebruiken we Slido. Dit is een add-on voor
verschillende live-streaming platforms, zoals Zoom. Slido biedt sprekers de mogelijkheid
om meer interactie met zowel het live- als virtuele publiek te integreren in hun presentatie.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van quizzen en polls. De antwoorden worden door een
moderator gefilterd en vervolgens gedeeld met de deelnemers.

Studio Berlage
Samen met partners Univate en Faber Audiovisuals heeft de Beurs van Berlage een uniek studioconcept gerealiseerd.
Er staat nu een state-of-the-art eventstudio in de Effectenbeurszaal van de Beurs van Berlage. Wat deze opname studio
uniek maakt is de exclusieve setting én de bijzondere integratie in de virtuele Beurs van Berlage. Door de exclusieve
setting staan sprekers niet in een augmented reality, maar ervaren zij én organisatoren ook de monumentale sfeer en
topservice van de evenementenlocatie.
Daarnaast biedt deze opstelling veel flexibiliteit. Aan de hand van de situatie op het moment dat het evenement
plaatsvindt, kan besloten worden om een evenement geheel of deels virtueel te laten plaatsvinden. Het aantal virtuele
bezoekers is onbeperkt. Het aantal bezoekers dat daadwerkelijk de Beurs fysiek bezoekt is eenvoudig op te schalen tot
de maximale bezoekerscapaciteit van de Beurs van Berlage.

Pakket 1
Pakket 1 bestaat uit de hybrid event studio
die op de vorige pagina beschreven werd.
Studio Berlage is een unieke oplossing
voor hybride evenementen. Deze worden
gerealiseerd door middel van een uniek LED
decor dat in de Effectenbeurszaal staat.
Studio Berlage biedt de mogelijkheid
voor live interactie met publiek, een echte
presentatie-ervaring in uw eigen huisstijl,
een veilige werkomgeving en een klant-enklare studio waardoor een virtueel event snel
te realiseren is.
Studio Berlage is geschikt voor:
• Bedrijfspresentaties
• Productlanceringen
• Interactieve sessies
• E-learning
• Informele bijeenkomsten

Showcase
Op dinsdagavond 13 oktober vond de uitreiking van de Jubileumprijs van de Hersenstichting plaats in de
Beurs van Berlage. Vanwege corona niet in het fysieke bijzijn van honderden gasten, maar online via een
livestream in een uniek en interactief decor in de Effectenbeurszaal van de Beurs van Berlage.
Bekijk hier de showcase van de uitreiking van de Jubileumprijs van de Hersenstichting en zie de
mogelijkheden van Studio Berlage!

Het virtuele platform
Het platform bestaat uit de virtuele Beurs van Berlage.
Het monumentale beursgebouw is, met veel oog voor
detail, online nagebouwd. Hierdoor wordt virtuele
bezoekers ook de unieke ervaring van de bijzondere
architectuur van de evenementenlocatie geboden,
inclusief geroezemoes van collega’s en gasten op de
achtergrond.

Pakket 2
Het tweede pakket bestaat uit het virtuele platform
van de Beurs van Berlage. Dit is een sociale
omgeving waarin u uw gasten online ontvangt. De
ervaring van de gast begint wanneer zij online de
venue binnenlopen. Daar worden zij verwelkomd
door een virtuele host. Net als bij een live event,
is het ook mogelijk om de venue in te richten met
posters en stands met uw unieke merkidentiteit.
De virtuele venue biedt eveneens verschillende
interactiemogelijkheden, zowel voor de bezoekers
onderling als met de sprekers op het podium.
Bekijk hier de Virtual Venue Explainer.

Specificaties
Het Virtuele Platform is inclusief:
• Live Audience Interaction
door middel van Slido en chatfunctie
• Virtual Host
• Opname van host
in de green screen studio in de Beurs van
Berlage
• Branding van de virtuele Beursfoyer
• Livestream naar Vimeo
met koppeling naar ons Platform,
Streaming Software, VIMEO Streaming		
Account
• Internetlijn
• AV Technicus
voor het monitoren van de stream

Pakket 3
Dit pakket bestaat uit het virtuele plaform in combinatie

•

Benodigde kabelset voor camera’s en stream.
•

uitzonden op de stream opnemen. De beelden worden

een plenaire ruimte in de Beurs van Berlage.

aan het eind van de dag op een harde schrijf gezet voor

Streaming regieset

de klant, deze krijgt de klant mee naar huis of word

Met deze regieset worden de video beelden van de
verschillende inputs geschakeld en tot 1 mooi eind
beeld dat uitgezonden kan worden via de stream.
•

Remote camera regieset
Met deze regieset worden de remote camera’s vanaf
afstand bestuurd. De camera’s kunnen draaien en inen uitzoomen.

•

Recording
Met de recordingset kunnen we het beeld wat wordt

met onderstaande AV ondersteuning die geschikt is voor
•

Kabels

later opgestuurd.
•

Extra internetlijn
Voor inkomende ZOOM gesprekken.

•

Extra technici
Verantwoordelijk voor de regie, en de op- en afbouw.

•

Transport van de appratuur

Remote camera’s
Op afstand bestuurbare HD camera’s.

•

Laptop set voor Zoom
Met deze set kunnen of sprekers of publiek inbellen
via ZOOM. Deze gast is zichtbaar in de zaal en op de

Plenaire zalen

stream. Let op: hiermee kan 1 spreker of gast tegelijk
inbellen.

Dit pakket bestaat uit pakket 2, het virtuele
platform, en extra AV ondersteuning vanuit een
plenaire zaal, bijvoorbeeld de Grote Zaal of de
Graanbeurszaal.

Effectenbeurszaal
De Effectenbeurszaal is een inspirerende zaal, geschikt voor het organiseren van congressen, diners, symposia,
productpresentaties. Doordat de Berlage Studio in deze zaal staat, kan uw virtuele evenement eenvoudig worden
uitgebreid tot een hybride evenement.

Pakket 4
Met dit pakket heeft u alles in huis om een succesvol hybride
event te organiseren. DIt doet u door de Berlage Studio en
het virtuele platform te combineren met live bezoekers in de
Effectenbeurszaal.
De Effectenbeurszaal wordt volgens het Safe Meetingsconcept van de Beurs van Berlage ingericht. Hierdoor
wordt de veiligheid van u, uw gasten en onze medewerkers
gegarandeerd. Bekijk hier de mogelijkheden voor Safe
Meetings in de Beurs van Berlage.
Pakket 4 is geschikt voor:
• Bedrijfspresentaties
• Productlanceringen
• Congressen
• Interactieve sessies
• E-learning

Tot slot
Samen met u doen wij er alles aan om de richtlijnen van de WHO en het RIVM op te volgen, zodat uw evenement
in de Beurs van Berlage op een veilige en verantwoorde manier kan verlopen; voor u, voor uw gasten en voor
onze medewerkers. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat uw evenement van het hoogste niveau is dat u van ons
gewend bent, door persoonlijke aandacht en vijfsterrenkwaliteit te bieden. We zijn er uitsluitend gericht om uw
verwachtingen te overtreffen, ongeacht de grootte van uw evenement. Samen met onze Event Managers werken wij
met u samen om uw evenement indrukwekkend en onvergetelijk te maken!
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