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Beelddiensten
In de communicatie met uw leden en achterban
worden beelden steeds belangrijker. Of dit nu gaat
om het vastleggen van bijeenkomsten, het
interviewen van leden of sprekers, of aansprekende
beelden voor uw website, Motivation Office Support
biedt een aantal innovatieve diensten waarmee
eenvoudig in deze behoefte wordt voorzien.

Bijeenkomst live uitzenden/streaming
U organiseert een interessante lezing, maar de zaal is
te klein of veel belangstellenden kunnen die dag niet
aanwezig zijn. Dan kunt u ervoor kiezen uw evenement via internet live uit te zenden. Zo kan
de presentatie toch gevolgd worden, op elke computer, vanaf elke locatie. Een bijkomend
voordeel van live streaming: de beelden worden tevens opgenomen. Zo kunt u uw evenement
na afloop nog eens doornemen en de beelden voor promotie gebruiken. MOS heeft de
expertise en speciale apparatuur in huis, enkel een internetverbinding op locatie is nodig!

Video-opname en bewerking
Het is ook mogelijk om uw bijeenkomst of een interview/gesprek over een interessant
onderwerp op video op te nemen. Met professionele apparatuur leggen wij beeld en geluid
vast en achteraf monteren wij de beelden tot een professionele presentatie naar uw wensen.

Interview of pitch
Wilt u meer bezoekers tijdens uw evenementen? Door een kort interview of ‘pitch’ door de
sprekers op video op te nemen en dit via uw website en sociale media te verspreiden, krijgen
potentiële bezoekers een goede indruk van uw evenement en de inhoud van de presentaties.

Sfeerimpressie
Uw congres is een van de hoogtepunten van uw activiteiten. Zou het niet mooi zijn om hiervan
een impressie op video te hebben? Zo kunnen uw leden en andere belangstellenden
terugkijken op het evenement en zich verheugen op het volgende. MOS verzorgt voor u de
opname gedurende de dag en de montage achteraf.
Het eindresultaat van de opnamen (of het nu gaat om een volledige registratie, een pitch of
een sfeerimpressie) bieden wij u aan in een formaat dat geschikt is voor upload naar online
videodiensten,zoals YouTube. Wij
kunnen de beelden ook voor u op DVD zetten.

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie, de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.
Motivation Office Support bv
Ambachtsstraat 15
Postbus 1058 | 3860 BB NIJKERK
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