Webinars
Bereik op een interactieve manier uw doelgroep

Heliview Online
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+31 (0)35 698 22 55
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Inleiding
Content wordt steeds visueler en interactiever. Videocontent wordt door marketeers ervaren
als een van de meest effectieve communicatiemiddelen. Een webinar is een live uitzending
die door deelnemers online, op hun eigen computer, tablet of smartphone te volgen is.
Webinars bieden daarnaast de mogelijkheid om tijdens de sessie interactief deelnemers te
betrekken.

Doel van een webinar
Een webinar kan voor diverse doelen worden ingezet. Onderstaand een opsomming van de
meest voorkomende doelen.
•
•
•
•

Een webinar stelt marketeers in staat om potentiële klanten te bereiken en relaties te
ontwikkelen.
Een webinar is een perfect medium om medewerkers van verschillende vestigingen
te informeren.
Een webinar leent zich goed om leden of deelnemers te informeren (bijvoorbeeld
voor brancheverenigingen, pensioenfondsen en ledenorganisaties).
Het geven van een demonstratie aan een groot publiek.

Voordelen
•
•
•
•

Een webinar is laagdrempelig
De kosten van een webinar zijn laag
Deelnemers hebben geen reistijd
Een webinar is interactief
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Professionele studio
Een belangrijke voorwaarde voor een kwalitatief goede webinar is de studio van waaruit
wordt uitgezonden.
Heliview Online beschikt over een eigen webinar studio waarmee via een livestream van
hoge kwaliteit webinars en online talkshow kunnen worden uitgezonden.
Veelal wordt de boodschap gebracht en ondersteund door een presentatie. Interactie is
mogelijk via:
•
•
•

vragenformulier
chatbox
poll.

Plattegrond van de studio van Heliview Online
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Professioneel webinar
Prijs: 1.395 euro
Bij de dienst ‘professioneel webinar’ zorgt Heliview Online voor een professionele setup in de
studio, afgestemd op uw wensen. Hiervoor staan standaard drie camera’s opgesteld. Deze
setup is uitermate geschikt voor een opstelling met een presentator en een expert.
De professionele webinar bestaat uit een drietal cameraposities en een extra kanaal voor
een eventuele PowerPoint of demo. Deze vier kanalen worden live geschakeld vanuit zodat
een dynamische uitzending ontstaat, zoals bij een talkshow.

Wat is inclusief?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Landingspagina op WebinarTV.nl inclusief inschrijfformulier.
Gebruik van de studiofaciliteit van Heliview Online op het Media Park gedurende 2
uren (1 uur voorbereiding, 1 uur live webinar).
Moderator / presentator van Heliview Online.
Voorbereiding met de technicus en moderator/presentator gedurende 1 uur.
Live schakelen door een videotechnicus tussen de verschillende beelden/camera’s.
Mogelijkheid tot het geven van een demo, bijvoorbeeld op onze Surface Pro.
Uitzendpagina met livestream, vragenformulier, chatbox, aanvullende tekst en/of
sprekersinformatie.
Het versturen van een tweetal reminders naar de inschrijvers per e-mail.
Gebruik van interactieve mogelijkheden op de uitzendpagina:
o Vragenformulier
o Chatbox
o Zie ook opties voor extra mogelijkheden
De ruwe opname wordt naderhand aangeleverd voor gebruik in eigen kanalen.
Plaatsing als On-demand webinar op WebinarTV.nl indien gewenst.

Voorbeeldopstelling
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WebinarTV.nl
Uitzendingen vinden plaats op de speciaal ingerichte website www.webinartv.nl.
WebinarTV.nl is onderdeel van Heliview Online en wordt ingezet als het videoplatform. Op
WebinarTV.nl is veel informatie terug te vinden over het organiseren van een webinar
inclusief tips & tricks. Daarnaast wordt WebinarTV.nl ook gebruikt om webinars uit te zenden.
Hiervoor worden speciaal ingerichte pagina’s gebruikt. Hier komt de live video vanuit de
studio samen met de interactieve opties die een webinar biedt. Denk bijvoorbeeld aan een
stel-een-vraag-module, chatmodule en pollmodule. Onderstaand een voorbeeld van een
uitzendpagina op WebinarTV.nl

Voorbeeld van een webinar op WebinarTV.nl
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Opties
Naast de verschillende webinar varianten biedt Heliview Online een aantal opties aan:
Optie
Logo op de desk: Lever een logo aan die door de magneetstructuur op de desk
bevestigd kan worden om het ‘jouw studio’ te maken
Poll: De mening of het kennisniveau van de kijker kan worden gepeild
Additionele camera’s: Bij meer sprekers kunnen additionele camera’s worden
toegevoegd zodat elke spreker een eigen camera krijgt
Nabewerken opnames: op basis van 2 uur & inclusief 1 revisiemoment
Evaluatie enquête: Het versturen van een uitnodigingsmail en inrichten van een
enquête om de mening of kennis van de kijker na een uitzending te peilen.
Skype interview: Heeft u een spreker op een andere locatie? Wellicht in een
ander land? Via een live Skype verbinding kunt u deze spreker betrekken in uw
live webinar.
Telefonische helpdesk: Telefonische bereikbaarheid voor technische vragen
Moderatie vragen: Aanpassing in de opstelling om het modereren van
kijkersvragen mogelijk te maken (door uw organisatie) in een andere ruimte
waarna de geselecteerde vragen en/of antwoorden doorgestuurd kunnen
worden naar de live uitzending.
Extra technicus: Wanneer het door specifieke wensen nodig is om een extra
technicus bij de uitzending te betrekken.
Extra voorbereiding: Aan te raden wanneer er meer dan 1 spreker komt
zonder ervaring. 1 uur voorbereiding toegevoegd
Greenscreen: De mogelijkheden van een greenscreen toevoegen aan een live
webinar. Een eigen achtergrond wordt hierdoor mogelijk

Prijs
45
45
95
250
250
95

95
95

115
95
145

Meer weten?
Voor meer informatie over webinars, online talkshows, webcasting en videoproducties kunt u
uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.
Heliview Online
Koos Postemalaan 4
1217 ZC Hilversum
Tel: +31(0)35 - 698 22 55
Web: www.heliview.nl
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