
Hybride 
meeting



SIMPLE
HYBRID
Communicatie met 
1 klik op de knop

 Basic hybride pakket 

 tot 10 personen

  4K SmartFrame camera, 

soundbar, microfoon, laptop 

HYBRID
PLUS
Het beste van 
twee werelden

 Hybride pakket plus 

 tot 10 personen

  3 Remote camera’s, streaming 

studio, technische ondersteuning,

 10 microfoons

HYBRID
PRO COMFORT
Digitale marketing beleving  
en ontzorging

 Hybride meeting pakket 

 tot 180 personen 

  3 Remote camera’s, streaming 

studio, 8 microfoons, Q&A en 

Polling, branding en nog veel 

meer...

1 2 3
Online boardroom meeting.

Deze vorm, is de meest basic setup en heeft geen 
technische assistentie nodig.

De vergaderzaal wordt uitgerust met een SmartFrame 
camera met ingebouwde sound bar en een 

microfoon systeem.

Via USB kan het toestel aan de computer gekoppeld 
worden om deze vervolgens in alle standaard 
videoconferentie tools te kunnen gebruiken. 

De camera focust zich automatisch op de persoon die het 
woord neemt. 

Tot 10 personen

4K SmartFrame camera, soundbar, microfoon, laptop

SIMPLE HYBRID
Communicatie met 1 klik op de knop1



Hygiëne concept
Hoge hygiëne standaards & 

naleving van de wettelijke 

voorschriften

Regie & techniek
Laptop

Beeldtechniek
4K SmartFrame camera

Logistiek
Inclusief op- en afbouw

Licht & geluid
Ingebouwde soundbar, 

microfoon 

Prijs

€ 240  per dag

 Beeld
 4K SmartFrame camera

 Geluid
 1 Ingebouwde soundbar en microfoon
 1 Extra extension microfoon

 Licht
 N.v.t.

 Presentatie
 N.v.t.

 Regie
 1 Laptop

 Personeel & transport:
 Levering en opzetten

TECHNIEK
IN DETAIL



Nooit eerder was het zo eenvoudig om uw 
boardroom meeting online door  te laten gaan.

Concentreert u zich op uw tekst, dan doen 
onze techniekers de rest! Alles wordt voor u 

geïnstalleerd en klaargezet, om het beste 
streaming resultaat te bereiken naar alle mogelijke 

platformen.
 

Tot 10 personen

3 Remote camera’s, streaming studio, technische 
ondersteuning, tot 10 microfoons.

HYBRID PLUS
Het beste van twee werelden2

Hygiëne concept
Hoge hygiëne standaards & 

naleving van de wettelijke 

voorschriften

Regie & techniek
2 computerschermen

Professionele clicker

Beeldtechniek
3 remote camera’s, 

1 monitor, streams

Logistiek
Op- en afbouw

1 Video operator

1 Sound operator

Licht & geluid
Microfoons,

2 Soft ledlampen 

Prijs

€ 3.750  per dag



Met ons hybrid pro comfort pakket zorgen wij ervoor dat 
u zorgeloos kunt presenteren aan het aanwezige publiek 

terwijl de meeting ook online gevolgd kan worden.

Op deze manier kunt u profiteren van zowel digitale als 
analoge communicatie zonder zorgen.

Connectie met externe sprekers is mogelijk alsook 
Q&A en Polling voor zowel de fysiek aanwezige mensen 

als de mensen die online meekijken.

Tot 180 personen in de zaal

3 Remote camera’s, streaming studio, 8 microfoons 
of meer, Q&A en Polling, branding

HYBRID PRO COMFORT
Digitale marketing beleving en ontzorging3 Beeld

 3 Remote camera’s op statief
 55” Led scherm op statief 

 Geluid
 Microfoons naar keuze voor het aantal deelnemende gasten
 Luidsprekers

 Licht
 2 Soft ledlampen

 Presentatie
 Aansluiting voor externe apparaten
 Monitor luidsprekers
 Monitor scherm
 2 Computers voor Playback & Powerpoint
 1 Professionele clicker
 Streaming naar alle streamingplatformen en conferentieplatformen 

(zoom, teams, youtube, facebook, vimeo)
 Connectie met externe gasten

 Regie
 Streaming en mixing Server & 1 Recording on hard drive
 Personeel & transport:
 Video operator & Sound operator  (Max: 8 uur streaming)
 Op- en afbouw

TECHNIEK IN DETAIL



Hygiëne concept
Hoge hygiëne standaards & 

naleving van de wettelijke 

voorschriften

Regie & techniek
2 computerschermen

Professionele clicker

Q&A Polling

Beeldtechniek
3 remote camera’s, 1 monitor, 

streams

Logistiek
Op- en afbouw

1 Video operator

1 Sound operator

1 Streaming/ video operator

Licht & geluid
Microfoons

 4 Soft ledlampen 

Prijs

€ 4.600  per dag

 Beeld
 3 Remote camera’s op statief
 55” Ledscherm op statief 

 Geluid
 Microfoons naar keuze voor het aantal sprekende gasten 
 Luidsprekers

 Licht
 4 Soft ledlampen

 Presentatie
 Aansluiting voor externe apparaten
 Monitor luidsprekers
 Monitor scherm
 Aansluiting externe laptop voor sprekersstand 
 2 Computers voor Playback & Powerpoint
 1 Professionele clicker
 Streaming naar alle streamingplatformen en conferentieplatformen 
 (zoom, teams, youtube, facebook, vimeo)
 Connectie met externe gasten
 Q&A en Polling

 Regie
 Streaming en mixing Server & 1 Recording on hard drive

 Personeel & transport:
 Video operator & Sound operator & Streaming / videooperator  
 (Max: 8 uur streaming)
 Op- en afbouw

TECHNIEK
IN DETAIL



Extra opties:
Content voorbereiding & Draaiboek 

creatie: € 50/per uur

Intercom Communicatie: € 250

Gepersonaliseerde website: € 200

Make up artist: € 475 

Autocue + operator: € 600 

Floormanager: € 480 

De hybride sets worden aangeboden door 

Audium. Onze vaste partner in AV materiaal. 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u 

contact opnemen met onze afdeling Meetings 

via:  Meetings.antwerpen@lindnerhotels.be

of + 32 3 22 777 00

Wij denken graag met u mee en 

personaliseren iedere aanvraag op maat. 

Met vriendelijke groeten,

Team Lindner


