
THE HAGUE CONFERENCE  
CENTRE ONLINE STUDIO

De vanaf prijs voor de studio is € 5.500,00 exclusief btw. 

(maximaal 5 personen tegelijk in beeld/aan statafels). 

Voor de studiotafel wordt een supplement gerekend van 

€ 850 excl. BTW.

The Hague Conference Centre is gespecialiseerd in het 

organiseren van online en hybride evenementen.

THE HAGUE  
CONFERENCE CENTRE

VOORDELEN VAN  
ONZE LOCATIE:

• Een vaste plug en play studio met veel lichtinval 

(ook volledig op maat in te richten)

• Een prachtig uitzicht op Den Haag Centraal Station

• Een sterk netwerk met professionele partners

• Voldoende ruimte om op te schalen naar 

hybride evenementen

• Met ons gastvrije team zorgen we voor een 

aangename sfeer en een bijzondere beleving

• Samen met onze partner AVEQ in Den Haag 

bieden we ook een uniek evenementenplatform. 

Hierdoor kunt u gebruik maken van tools zoals 

netwerkmogelijkheid in 2D of 3D, break-out 

sessies, live polls, chatfuntie en een virtuele 

beursvloer. Al deze mogelijkheden bieden we 

aan vanuit één platform. Zo blijft u verbonden 

door te verbinden

• Door een supersnelle verbinding, meerdere 

camera’s en hoogwaardige AV-apparatuur 

creëren we de beleving van TV kijken

• Tijdens het event kunt u gebruik maken van 

technische support van AVEQ. Zo kunt u zelf in 

alle rust focussen op het event en komt u niet 

voor vervelende verrassingen te staan



Onze belofte is om er alles aan te doen dat u  

uw live communicatiedoelstelling haalt.

CONTACT

HET VOLGENDE IS INCLUSIEF 
DE BASIS SET-UP:

• 4 Camera’s

• 2 Afkijkschermen

• 1 LCD scherm op achtergrond

• De technische stream

• Slido (Q&A, chat en poll module)

• 2 Laptops voor weergave van presentaties en 

video’s

• Belichting en uitlichten planten en decoratie

• 5 bedrade tafelmicrofoons

• Intercoms voor technici

• Opname van webcast

• 4 AV technici, max. 6 uur voor dry run en opname

• Statafel studio opstelling

• Zaalhuur studio

• Standaard decoratie en groenvoorziening van  

de ruimte

The Hague:  

the city of great venues

U kunt ons bereiken via: 

events@thehagueconferencecentre.com of +31 (0)70 205 1200


