
Kan niet iedereen bij de vergadering aanwezig zijn? Geen
probleem. Met onze Virtual Meeting Service zorgen wij in
samenwerking met onze vaste technicus ervoor dat jouw
vergadering, presentatie of lezing op afstand kan plaatsvinden.

Nodig een gedeelte of je gehele publiek online uit en wij helpen je
met de rest. Op de volgende pagina's lichten we toe wat de
verschillende mogelijkheden zijn. 

Twijfel je over wat de beste oplossing voor jouw bijeenkomst is?
Neem contact op met reserveringen@socialimpactfactory.com en
wij helpen je verder!

Virtual Meeting Service



JBL speaker/microfoon
Installeren en verwijderen

Deze speaker is aan te raden wanneer er tot 15
personen fysiek wordt vergaderd. Het aantal personen
dat online kan aansluiten, is onbeperkt.

De JBL speaker wordt aangesloten op een laptop en
de conferentie gaat via een online dienst zoals
Microsoft Teams of Zoom. Let op, het goed
functioneren van dit soort platforms hangt af van het
wereldwijde gebruik.

Inclusief:

Met deze optie maak je gebruik van de camera van de
laptop. Voor een optie met professionele camera
verwijzen we je naar de ''videoconferentieset (pro)''

Geluidsinstallatie €95JBL speaker / microfoon €25

Geluidsinstallatie
2 microfoons
Installeren en verwijderen

Deze set is aan te raden wanneer er tot 20 personen
fysiek wordt vergaderd of wanneer er tot 40 personen een
fysieke presentatie wordt gegeven. 

De geluidsinstallatie wordt aangesloten op een laptop en
de conferentie gaat via een online dienst zoals Microsoft
Teams of Zoom. Let op, het goed functioneren van dit
soort platforms hangt af van het wereldwijde gebruik.

Inclusief:

Met deze optie maak je gebruik van de camera van de
laptop. Voor een optie met professionele camera
verwijzen we je naar de ''videoconferentieset (pro)'' of
''Livestreamset''

Alle prijzen zijn exclusief btw



Videoconferentie systeem
Rondom gevoelige microfoon
Laptop
Installeren en verwijderen

Deze set is aan te raden wanneer er tot 15 personen
fysiek wordt vergaderd. Het aantal personen dat
online kan aansluiten, is onbeperkt.

Het videoconferentiesysteem wordt aangesloten op
een laptop en de conferentie gaat via een online
dienst zoals Microsoft Teams of Zoom. Let op, het
goed functioneren van dit soort platforms hangt af van
het wereldwijde gebruik.

Inclusief:

Videoconferentieset Pro €350Videoconferentieset €150

Professioneel videoconferentie systeem
Videoconferentie phone inclusief audio aansluiting
Installeren en verwijderen

Deze set is aan te raden wanneer er tot 15* personen
fysiek wordt vergaderd. Het aantal personen dat
online kan aansluiten is 25. Het goed functioneren van
deze set hangt niet af van het aantal wereldwijde
gebruikers.

De 25 personen die online meedoen, kunnen
weergegeven worden in de zaal en zonder problemen
communiceren met de overige deelnemers.

Inclusief:

*Fysiek vergaderen met meer dan 15 personen? Dat kan, vraag naar de
mogelijkheden via reserveringen@socialimpactfactory.com

Alle prijzen zijn exclusief btw



Professionele camera op statief
Minicaster decoder
Draadloze microfoon
Installeren en verwijderen

Deze set is aan te raden wanneer je een presentatie of
lezing wilt organiseren zonder interactie met het
online publiek. Het aantal personen dat online kan
meekijken via een link, is 200. Bij meer dan 200
personen wordt een meerprijs op nacalculatie
toegevoegd.

De livestreamset kan gebruikt worden in een
combinatie van zowel fysiek als online publiek, of met
alleen online publiek. 

Inclusief:

Extra microfoons zijn bij te boeken voor €50 per
microfoon. Extra belichting is mogelijk.

Livestreamset €300

Alle prijzen zijn exclusief btw



Reserveringen@socialimpactfactory.comContact : 

Bij alle virtuele opties is extra ondersteuning tijdens
de bijeenkomst mogelijk, van onze vaste technicus. Dit
kost €50 per uur.

Wil je dat je bij binnenkomst alleen nog maar hoeft in
te loggen? Huur dan ook één van onze laptops voor
€50 per dag.

Heb je een wens voor je bijeenkomst die er niet
tussen staat of andere vragen? Neem contact op met
reserveringen@socialimpactfactory.com of  030 227
1812.


