STUDIO 1931 XL
DÉ MULTIFUNCTIONELE STUDIO VAN 1931 CONGRESCENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH

ALL-IN STUDIO

3 decorsettings in één ruimte
Perfect om snel te schakelen tussen diverse programmaonderdelen
Volledige ontzorging op technisch gebied voor, tijdens en na het evenement
Hoogwaardige technische kennis en service inclusief 7 technici aanwezig voor
uw livestream
Voldoende m² voor veilig ontvangen van gasten en plaatsnemen in de studio
Ook mogelijkheden om de studio in te zetten als online onderdeel van uw live
event
Hoogwaardige hospitality service op basis van veilig ontmoeten
Ontvang je gasten en sprekers gastvrij met smaakvolle catering in een
inspirerende ruimte
Vaste partner online platform
Eenvoudige registratie- en uitnodigingstool en op
locatie aanwezig tijdens livestream
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Deze studio bevat de volgende onderdelen:
Inrichting
Bestaande uit; talkshowtafel-, huiskamer- en desksetting
Perfect op elkaar afgestemd en eenvoudig te branden in eigen stijl

Hospitality service
Sfeervolle ontvangst- en cateringruimte
Hoogwaardige F&B service op locatie door partymanager
Dagarrangement catering bestaande uit dranken, lekkernijen en
lunch voor 10 personen
Diensten
Parkeerkosten
Project- en voorbereidingsuren
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Techniek
5 remote dome camera’s incl. remote camera operator
1 studio camera incl. camera operator
Audio t.b.v. 5 sprekers incl. geluidstechnicus
Volledige studioverlichting
Sfeerverlichting o.b.v. huisstijl
Lichttechnicus
5 LCD- schermen t.b.v. presentatie of gepersonaliseerde content
Standaard beeldopname
Live inbelverbinding voor 1 externe spreker
Videoregie met 2 schakeltechnici
In beeld brengen naamtitels van sp
sprekers
Technisch projectleider + crew voor perfect vertalen van de wensen en
totale ontzorging

DAGPRIJS ALL-IN € 12.500,00 excl. BTW

Stream via bijv. Vimeo
Dedicated managed internetverbinding
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Onderstaand treft u een greep uit de mogelijkheden om uw online evenement uit te
breiden. Neem bij een specifieke vraag contact op, wij denken graag met u mee.

Desk setting
Uitbreiding desk t.b.v. meer personen
Customized framedoek in kast naast desk
Customized framedoek achter desk

€ 185,00
€ 155,00
€ 430,00

Talkshow setting
Branden presentatietafel - tafelpunt kleur van het bedrijf
evt. incl. logo
Customized framedoeken achter zitbanken - 2x
Customized framedoek achter presentatietafel

€ 480,00
€ 360,00

Huiskamer setting
Customized framedoek achter setting
Kleurrijk bloemstuk in vaas op sokkel

€ 430,00
€ 95,00

€ 385,00 / € 565,00

Prijzen zijn excl. BTW
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Catering
1931 verzorgt zelf catering en kan voorzien in iedere specifieke wens van
ontbijt tot lunch, high tea tot borrel en van diner (vanaf 20 pers.) tot een
snackbox to go voor onderweg.

Algemeen
Kleedruimtes voor sprekers, vanaf:
Sprekerscadeaus op maat, vanaf:
Verse bloemen op maat, kleurrijk in vaas, vanaf:
Bloemstuk op sokkel, vanaf:

€ 105,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 95,00

Extra ruimte
1931 beschikt in totaal over 32 ruimtes van divers formaat en flexibel in
te richten door mobiele wanden. Voor ieder programma onderdeel een
(studio) ruimte op maat.

Prijzen zijn excl. BTW
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ONLINE PLATFORM

In samenwerking met VisitorControl bieden wij ook een online
platform aan.

Het online platform bevat de volgende onderdelen:
Uitnodigingstraject
Eenvoudig inschrijven
Makkelijk inloggen
Meerdere streams met eigen programma’s
Interactieve elementen zoals quiz, polls, chats
Kom in contact met andere gasten
Een platform in eigen huisstijl; van de uitnodigingsmail tot aan
de kleuren van het platform
Een gebruiksvriendelijke oplossing
Uitgebreide support voor uw evenement; helpen graag mee met
het inrichten van het platform en zijn live aanwezig bij 1931
tijdens de livestream
Totaalprijs (all-in) tot 500 online gasten
Totaalprijs (all-in) tot 1.000 online gasten

€ 5.807,50 excl. BTW
€ 6.440,00 excl. BTW
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info@1931.nl
www.1931.nl
088 - 9000 333
PARTNERS

