
Evenementen, bijeenkomsten, congressen, boekpresentaties, 

debatten, talks. Zomaar enkele voorbeelden van evenementen die 

on hold staan of zelfs helemaal afgelast zijn. Enorm zonde van al het 

voorwerk én een gemiste kans om elkaar te inspireren en te ont-

moeten. Wij geloven er namelijk in dat we elkaar juist nú veel te 

vertellen hebben en dat het belangrijk is om het momentum niet te 

verliezen.  Kortom, stop met het annuleren van je sprekers en verras 

je bezoekers, stakeholders of medewerkers met een full HD webinar 

of livestream van jouw evenement! Zonder publiek, maar met een 

ongekend bereik en geweldige impact. 

LaatBloeien broadcast studio

Speciaal voor dit doel heeft LaatBloeien Rotterdam haar evenemen-

tenruimte omgebouwd tot een professionele broadcast studio. 

Hier verzorgen we samen met Valomedia uiteenlopende producties, 

waarbij volledige ontzorging en een unieke online-ervaring centraal 

staan. Uiteraard volgen wij tijdens de productie strikt de maat-

regelen en adviezen van het RIVM op. Zo worden o.a. alle ruimtes 

na gebruik gedesinfecteerd.

Je kunt bij ons per direct terecht voor:

• Video on demand opnames

• Live uitzendingen

• Interactieve webinars

• Podcast opnames

Communiceer onder andere live op Facebook, YouTube, Twitter en 
Instagram en laat je evenement óók online bloeien.

VERGROOT HET
BEREIK EN
EFFECTIVITEIT
VAN JOUW
ONLINE EVENT

LIVESTREAM 
JOUW EVENT OF 
WEBINAR BIJ 
LAATBLOEIEN

De beste tijd ligt voor ons

STANDAARD 
EVENEMENTEN

INTERACTIEVE
EVENEMENTEN

Locatie met 
studio/podium

HD Livestream van 
jouw evenement

Powerpoint vertonen 
in livestream

Interactie via chat en
meerkeuzevragen

Onbeperkt aantal 
live kijkers

Een jaar lang 
terugkijken

Rapport met 
statistieken

 €1.950,-

studio/zendtijd: 3uur

Locatie met 
studio/podium

HD Livestream van 
jouw evenement

Powerpoint vertonen 
in livestream

Interactie via chat en
meerkeuzevragen

Onbeperkt aantal 
live kijkers

€1.350,-

studio/zendtijd: 2 uur

Alle voordelen van
interactieve 
evenementen

HD Livestream
video-player in 
eigen huisstijl

Stream/video aansluiten
op eigen website

Video downloaden 
na uitzending

Uitzenden op Social 
Media (bijv. Facebook 
of Youtube)

€2.450,-

studio/zendtijd: 4 uur

BRANDED
EVENEMENTEN PODCAST

Locatie met 
studio setting

Podcast opname
apparatuur

€ 125,- / uur

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie of evenement? 
Bel of mail ons! hallo@laatbloeien.nl of 088-58 85 804

Maak een 
online rondleiding 

door onze prachtige 
locatie

Organiseer een Webinar, maak een Podcast of Livestream een Evenement

ORGANISEER EEN WEBINAR, MAAK EEN 
PODCAST OF STREAM JE EVENEMENT.
Boek één van onze studio’s voor een professionele full HD online 

uitzending van jouw workshop, keynote, (aandeelhouders)vergadering,

hackathon of online masterclass. Nog niet zo bekend met een online 

evenement hosten? Geen probleem, wij denken graag mee over een 

passende agenda of een aansprekend format.

Maak een
online rondleiding
door onze prachtige  

locatie

https://www.youtube.com/watch?v=kZuDaUNsef4

