Extra services
Met het webinarplatform van Online Seminar kies je
voor een toegankelijke, professionele manier om je
publiek te bereiken. Om je webinar nog completer te
maken, bieden we extra services: van visagie tot
reportages.

Staat er niet bij wat je zoekt? In veel gevallen kunnen we het
alsnog regelen. Neem gerust contact op met je contactpersoon
bij Online Seminar om je wensen te bespreken.

Contactgegevens
+31 20 845 7405
info@onlineseminar.nl

Let’s connect

onlineseminar.nl

Catering
Drankjes en hapjes voor of na het webinar zorgen voor een
warm welkom voor jouw sprekers en team. Ontbijt, lunch,
diner, snacks of een borrel: wij kunnen elke type maaltijd
voor je faciliteren. Onze studio’s werken met vaste partners.
Mocht je andere wensen hebben dan zij aanbieden, dan
kunnen we dat ook organiseren.

Visagie
Visagie van jouw sprekers zorgt ervoor dat ze nog beter
overkomen op camera. Dit maakt jouw webinar
professioneler en het zorgt voor een prettige ervaring voor
jouw sprekers. Onze visagisten hebben ca. 15-30 minuten
per persoon nodig in de voorbereiding.

Content
Van introfilmpje tot ondertiteling plus naamtitels en van
straatinterview om je onderwerp te duiden tot interviews met
stakeholders die er niet bij kunnen zijn: onze professionele
contentmakers helpen jouw webinar aan een nog
professionelere, dynamische uitstraling. Je creëert zo nog
meer waarde voor jouw doelgroep: je webinar wordt als een
hoogwaardige televisie-uitzending.

Sprekerstraining
Hoe ga je om met spanning? Hoe bouw je je verhaal op?
Hoe snel moet je spreken?Als je je presentatie naar een
hoger niveau wilt brengen, dan is onze sprekerstraining
onder beleiding van professionele coaches voor jou.
Duur: 4 uur

Webinartraining
Leer van onze experts hoe een webinar werkt. Hoe werkt
de techniek? Hoe is het om in de studio te staan? En hoe
houd je jouw publiek vast? Met een webinartraining kom
je goed beslagen ten ijs tijdens het echte webinar.
Duur: 2 uur

Ondertiteling
Door je uitzending te ondertitelen, bereik je een doelgroep die
de taal niet spreekt. Een vertaling in een andere taal geeft een
groter bereik. Maar er is meer. Een uitzending met ondertiteling
is rustiger om naar te kijken: de kijkers zien de boodschap ook in
tekst, waardoor die meer impact maakt. Met een transcriptie
van de letterlijk gesproken tekst kom je ook slechthorenden
tegemoet. Je kan de transcriptie ook gebruiken bij het editen
van je webinar naar een video.

Menukaart

We kunnen nog meer! Staat jouw wens er niet
bij? Overleg gerust met je contactpersoon.

FOTOGRAFIE
The making of... in beeld.
Fotografie geeft jouw publiek
een extra kijkje voor en achter
de schermen. Handig voor het
delen op social media.

EINDREDACTIE
Zet de puntjes op de i van je
PowerPointpresentatie of
draaiboek. Dit zorgt voor meer
professionaliteit en minder
onduidelijkheid.

REGISSEUR
De regisseur zit naast ons
technische team en bepaalt
wat er exact op welk moment
in beeld komt. Essentieel voor
grotere uitzendingen.

VIDEOGRAFIE

LIVE EDITOR

Een video van jouw webinar:
een perfecte manier om na te
genieten of om nog eens de
aandacht op het webinar te
vestigen.

Onze editor kan ter plekke
‘real time’ knippen in het
webinar, om te delen op
social media of via andere
kanalen.

BEDANKGESCHENKEN

OPNAMELEIDING

Bloemen, chocola, een
flesje wijn – wij regelen
graag een waardevolle
attentie voor jouw gasten.

Zorg voor goede leiding
achter de schermen. Vooral
erg waardevol bij grotere
uitzendingen.

GESPREKSLEIDERS

We kunnen nog meer! Staat
jouw wens er niet bij? Overleg
gerust met je contactpersoon.

Breng je webinar naar een
hoger niveau met een
professionele gespreksleider.
Kies voor een specialist op
specifieke onderwerpen.

+31 20 845 7405
info@onlineseminar.nl

Let’s connect

onlineseminar.nl

