MOBIEL - SFEERVOL - INTERACTIE

Blijf organiseren met het Streamtheater.
Grenzeloos presenteren: fysiek en online.
Uw eigen sfeervolle studio op elke locatie.

BLIJF ORGANISEREN

IEDERE LOCATIE MOGELIJK

PROFESSIONELE TECHNIEK

U wilt ook in deze tijd uw boodschap
kwijt? Presentaties geven en
mensen in gesprek laten gaan? Dat
is mogelijk met Het Streamtheater.
Grenzen vallen weg. Sprekers,
deelnemers en andere gasten zijn
online of fysiek aanwezig. Het
Streamtheater verbindt ze met
elkaar. Alles is mogelijk.

Het streamtheater is op elke locatie
inzetbaar. In uw eigen gebouw, in
een congreszaal en zelfs buiten.
Wij plaatsen in een paar uur een
complete sfeervolle studio. Met een
warme uitstraling die uw gasten
doet verbazen. Gebouwd met de
elementen van het Ideeëntheater.
Een bewezen concept.

Het Streamtheater staat borg voor
kwaliteit. Onze basis setting wordt
voorzien met professionele
techniek, een regieteam van 8
mensen en deskundige productieleiding. U verzorgt de inhoud. Alle
andere zorg nemen wij van u over.
Onze mensen met veel ervaring
staan voor u klaar.

BLIJF ORGANISEREN MET HET STREAMTHEATER!
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OVER ONS
STREAMTHEATER
Het streamtheater is een combinatie van het Ideeëntheater met
uitgebreide techniek. Dit geheel verzekert succes. Ervaringen van
gebruikers laten dit zien. De combinatie van het Ideeëntheater,
techniek en organisatie maken het tot uw eigen studio.
Setting:
De setting zijn de producten van het Ideeëntheater. Ons mobiele
theater die steeds populairder werd en breder inzetbaar. De setting
blijkt de basis voor een succesvol evenement. Het bestaat uit
discussietafels, presentatiewand en natuurlijk omringd door het
theater.
Techniek:
De combinatie van audioapparatuur, camera’s, beeldschermen en
verlichting maken van het Streamtheater een professionele studio.
Mensen doen volledig interactief mee: vragen stellen, discussiëren
en zijn zichtbaar op schermen. Sprekers presenteren in het
Streamtheater of vanaf hun eigen locatie. Dagvoorzitters krijgen
volledige ondersteuning en controle via interactieve beeldschermen.
Dat leidt tot een strak geregisseerd beeld via Zoom technologie,
waarbij wij geregistreerde gebruikers verwelkomen en een openbare
streaming aanbieden.

WAAROM HET STREAMTHEATER?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORGANISEREN BLIJFT MOGELIJK
UW EIGEN STUDIO
U LAAT UW BEDRIJF, PROJECT OF
BOODSCHAP ZIEN
LOKAAL, NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL
MENSEN BLIJVEN VERBONDEN

Organisatie:
Met de setting en techniek bieden wij u de basis. Nog veel
belangrijker is een ingespeeld team van technici. Wij richten een
regietafel in met 8 ervaren technici. Zij werken onder 1 regisseur
samen om de juiste beelden naar buiten te brengen, om de interacties
in goede banen te leiden, presentaties en films in te starten, de juiste
camerabeelden te regisseren, geluid en licht te bedienen.
Kostenbesparing:
U krijgt de volledige functionaliteit, volledige studiokwaliteit, waar
u maar wilt. Maar u kunt hiermee ook veel besparen:
•
•
•
•

Een zaal is niet nodig.
U hoeft niet geen audiovisuele middelen te huren
Extra personeel is niet nodig
Mensen kunnen op afstand meedoen en/of presenteren, wat
reiskosten en tijd scheelt

OP ELKE LOCATIE INZETBAAR
KOSTENBESPAREND
KORTE OP- EN AFBOUWTIJD
PRODUCTIETEAM MET VEEL
ERVARING

VRAAG DE ALL-IN PRIJS AAN
WIJ KUNNEN OOK EEN PAKKET OP MAAT MAKEN

ORGANISEER ZORGELOOS. WIJ
MAKEN UW PRODUCTIE SUCCESVOL

WWW.STREAMTHEATER.NL | NEEM CONTACT OP: 06-40292493 OF INFO@IDEEENTHEATER.NL |

