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Neoc heeft de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met uiteenlopende op-

lossingen voor het hosten van online evenementen. Van fysiek bestaande studio’s 

tot studio’s die op locatie speciaal voor het evenement gerealiseerd zijn. Tevens is 

er ervaring opgedaan met het uitzenden van online evenementen op verschillende 

platforms.

Neoc begeleidt haar opdrachtgevers graag bij het transformeren van bestaande

live-evenementen of het creëren van totaal nieuwe online evenementen. Samen 

selecteren we een geschikte studio en een platform om het op uit te  zenden.

Alle faciliteiten kunnen naar uw eigen wensen en behoeften aangepast worden. 

Sprekers krijgen vergelijkbare faciliteiten aangeboden als bij een live evenement. 

Ze kunnen keynotes, PowerPoint-presentaties en video’s laten zien. Kijkers worden 

uitgenodigd om actief deel te nemen aan de sessie. Zo kunnen deelnemers vragen 

stellen, stemmen op polls maar ook inhoud delen.

Online evenementen zijn kostenefficiënt, duurzaam en bieden snel een groot 

 publieksbereik. Daarnaast zijn ze buitengewoon meetbaar. Bedrijven kunnen 

 gemakkelijk zien welke sessies het populairst waren, hoeveel gasten er waren 

 ingelogd, waar die bezoekers wonen en nog veel meer. Vrijwel elke actie van een 

deelnemer kan worden gevolgd en geanalyseerd. Deze informatie kan vervolgens 

worden ingezet om de evenementenstrategie te verbeteren.

Het aanbod van bestaande studio’s is de laatste maanden enorm toegenomen.

Neoc heeft in deze brochure getracht een gebalanceerde selectie te maken van 

studio’s die in onze ogen echt wat toevoegen aan de markt. Deze studio’s zijn via 

Neoc te boeken, waarna wij het gehele traject technisch zullen begeleiden.
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Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 5 sprekers

 Opname met 4 remote camera’s

 Grote videoschermen achter elke spreker

 Keuze uit drie standaard decors of eigen content

 Vaste grote vergadertafel

 Live inbel mogelijkheden voor externe sprekers

 Aankondiging van sprekers op basis van ondertitels

 Volledige studioverlichting incl. naar kleur aan te passen LED 

 in en achter het decor 

 Inclusief crew

Vanaf € 6.600,- 
(0,5 dag)

Fysieke studio, 
omgeving Utrechtstudio 1



     
   

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 7 sprekers 

 Opname met 3 remote camera’s en 1 vaste camera

 Presenteren in een 19,5 x 3,5 meter curved LED decor

 Volledige studioverlichting

 Inclusief basis meubilair

 Inclusief crew

Vanaf € 5.500,- 
(1 dag)

studio 2
Fysieke studio, 
omgeving Eindhoven



studio 3
     
     

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 12 sprekers en DJ/artiest

 Opname met 4 remote camera’s

 Presenteren op groot scherm

 Live inbel mogelijkheden voor externe sprekers

 Aankondiging van sprekers op basis van ondertitels

 Opmaak basis content tbv led schermen op basis van huisstijl

 Volledige studioverlichting

 Inclusief basis meubilair

 Inclusief crew

Vanaf € 6.100,- 
(1 dag)

Fysieke studio, 
omgeving Tilburg



studio 4
     
     

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 6 sprekers 

 Opname met 4 remote camera’s

 Een ultra-breedbeeld videowall achter de presentatiedesk

 Presentatiedesk met ultrawidescreen scherm

 Opmaak content tbv videowall en presenatiedesk op basis van huisstijl

 Volledige studioverlichting

 Inclusief basis meubilair

 Inclusief crew

Vanaf € 4.950,- 
(1 dag)

Fysieke studio, 
omgeving Tilburg



     
     

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 4 sprekers

 Opname met 4 vaste camera’s

 Presenteren in bestaande combinatie van fysieke LEDschermen met 

 daaromheen een virtueel 3D decor voorzien van eigen huisstijl kleuren

 Aankondiging van sprekers op basis van ondertitels

 Volledige studioverlichting

 Inclusief crew

Vanaf € 19.250,- 
(1 dag)

Virtuele studio, 
diverse locatiesstudio 5



     
     

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 5 sprekers

 Opname met 3 remote camera’s en 1 camera met operator

 Live inbel mogelijkheden voor externe sprekers

 Volledige studioverlichting

 Volledige decorsetting met ledbanners 

 Opmaak basis content tbv led schermen op basis van huisstijl

 Inclusief 2 meubilair settings

 Inclusief crew

Vanaf € 6.575,- 
(1 dag)

Fysieke studio, 
omgeving ‘s-Hertogenboschstudio 6



Fysieke studio, 
omgeving Utrechtstudio 7

     
     

Basis faci l i tei ten

 Modulair decor 

 LED wall 6x3 meter

 4 extra schermen naar wens te plaatsen in decor

 Opname met 4 remote camera’s 

 Recording  van het geschakelde beeld

 Audiofaciliteiten tbv 6 sprekers

 Volledige studioverlichting

 Inclusief 3 volledige meubelsettings

 Inclusief redactieruimte

 Inclusief crew

Vanaf € 8.800,- 
(1 dag)



     
     

Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor 5 sprekers

 Opname met 4 remote camera’s 

 Volledige studioverlichting

 Basis beveiligd platform met Q&A

 Live inbel mogelijkheden voor  twee externe sprekers

 Aanpasbare kleur decor LED verlichting

Vanaf € 5.500,- 
(1 dag)

Fysieke studio, 
omgeving Tilburgstudio 8



     
     

Basis faci l i tei ten

 Ruime locatie voor online en hybride settingen

 Gebruik van foyer, lounge, bar en 14 kleed/vergaderruimtes 

 Audiofaciliteiten voor sprekers

 Opname met 4 camera’s

 450m2 LEDscherm rondom het podium

 Volledige spectaculaire studio en show verlichting

 Diverse meubilair opstellingen 

 Inclusief crew

Prijs op aanvraag 

Fysieke studio, 
omgeving Hilversumstudio 9
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Basis faci l i tei ten

 Audiofaciliteiten voor sprekers

 Opname met meerdere bemande camera’s

 Presenteren met een dynamische LED vloer en LED achterwanden

 Augmented Reality podium omgeving

 Veel keuze uit bestaande design templates

 Volledige studioverlichting

 Inclusief crew

Vanaf € 31.350,- 
(1 dag)

Fysieke studio,
omgeving Utrechtstudio 10



     
   

Basis faci l i tei ten

 Grootste green screen studio van Nederland

 Volledig virtueel decor

 Mogelijkheid tot 4K opnames

 Camera tracking systeem

 Volledige broadcast audio setup

 Externe sprekers en presentaties te integreren in het decor

 Volledige studioverlichting

 Inclusief crew

Prijs op aanvraag

studio 11
Virtuele studio, 
omgeving Hilversum



     
     

Basis faci l i tei ten

 Weergave op 14 schermen

 Opname met 3 remote camera’s en 1 vaste camera

 Recording van het geschakelde beeld

 Audiofaciliteiten tbv 6 sprekers

 Volledige studioverlichting

 Live inbel mogelijkheden voor twee externe sprekers

 Verschillende meubilair settings mogelijk

 Inclusief basismeubilair op basis van forumtafel

 Inclusief kleedruimte en meekijkruimte

 Inclusief crew

Vanaf € 5.625,- 
(1 dag)

Fysieke studio,
omgeving Amsterdamstudio 12



     
     

Basis faci l i tei ten

 Weergave op 3 schermen in decor

 Opname met 3 remote camera’s 

 Recording  van het geschakelde beeld

 Audiofaciliteiten tbv 4 sprekers

 Volledige studioverlichting

 Live inbel mogelijkheden voor vier externe sprekers

 Keuze uit 3 volledige meubelsettings

 Inclusief kleedruimte en ontvangstruimte

 Inclusief crew

Vanaf € 5.775,- 
(1 dag)

Fysieke studio,
omgeving Ravensteinstudio 13



     
     

Basis faci l i tei ten

 Complete decoropstelling

 Groot LED scherm en diverse LED banners

 Opname met 3 remote camera’s 

 Audiofaciliteiten tbv 6 sprekers

 Volledige studioverlichting

 Live inbel mogelijkheden voor vier externe sprekers

 Keuze uit 3 volledige meubelsettings

 Inclusief hospitalityruimte

 Inclusief crew

Vanaf € 11.000,- 
(1 dag)

Fysieke studio,
omgeving Amsterdamstudio 14



     
     

Basis faci l i tei ten

 Complete decoropstelling

 Diverse LED banners

 Opname met 3 remote camera’s en 1 vaste camera

 Audiofaciliteiten tbv 4 sprekers

 Volledige studioverlichting

 Keuze uit 3 volledige meubelsettings

 Inclusief crew

Vanaf € 10.900,- *  
(1 dag)

* Prijs inclusief €2.100,- verwarmingskosten voor de wintermaanden

Fysieke studio,
omgeving Amsterdamstudio 15



Een eigen platform geheel in de huisstijl van uw bedrijf? Uw gasten het echte 

 gevoel van een live event meegeven met daarbij achteraf een analyse van de 

data? 

Geen probleem! Met een persoonlijk presentatieplatform benadert het online 

evenement nog meer de realiteit van een live evenement. 

Inschrijven met een persoonlijke code? Plenaire sessies en break-out rooms? Live 

Q&A? Een poll? Alle opties worden ondergebracht in de speciaal voor uw event 

gemaakte online omgeving.

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar denk bijvoorbeeld aan:

 Volledig naar wens in te vullen registratiesysteem van uw gasten

 Analytics van het event om achteraf de aantallen gasten en hun interesses 

 in kaart te brengen

 Eigen event-webpagina met beveiligde (persoonlijke) inlogmogelijkheden

 Mogelijkheden tot weergeven van sprekersprofielen, dagprogramma, live  

 chat, Q&A enzovoort

 Break-out sessies, 1 op 1 meetings, chatroulette, netwerktafels

 Rechtstreeks binnenhalen van kijkers in de stream

 Geïntegreerde tools zoals Q&A, poll’s, handouts

Maatwerkoplossingen, prijs op aanvraag

Presentatieplatform



Neoc B.V.

Papaverweg 177

1032KE Amsterdam

020 - 770 62 22

office@neoc.net 

www.neoc.net 

Interesse naar online events? 

Neem gerust contact met ons 
op voor een offerte op maat.


