Hosting the digital world!
Online Participatie, World Forum Studio, Webex en Webinars

Hosting the
digital world!
Als locatie verbinden wij mensen.
En in deze bijzondere tijd zijn wij op
zoek gegaan naar andere manieren
om te ontmoeten, te verbinden
en om in contact te blijven met
anderen.
Welkom in de digitale wereld van
World Forum The Hague, waar wij
live en online met elkaar verbinden.
Maak gebruik van ons online event
platform of de World Forum Studio’s
voor uw online conferentie. Naast
onze locatie werken wij ook samen
met ervaren en creatieve partners.
Wij kunnen u volledig ondersteunen
met onze digitale producten: het
online platform, de studio’s, de
beveiligde Webex meetings en de
Webinars.
Veel internationale, digitale
conferenties vonden al plaats bij
World Forum The Hague zoals Youth
at Heart, World Press Freedom
Conference 2020 en de Climate
Adaptation Summit 2021. Wij
staan klaar om uw online event te
hosten!
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© Ministery of Foreign Affairs

Webinar
© Holland Park Media

1. Online Participatie
Online event platform
World Forum The Hague heeft een nieuwe
manier van ontmoeten ontwikkeld voor
een divers aantal deelnemers én met een
extra beleving: online participatie. Hierbij
ligt de focus op het volledig deelnemen
aan een evenement, of je er nu wel of niet
‘live‘ bij bent. Het gaat om het verbinden
van deelnemers tijdens het evenement
live en online.
Online participatie neemt alle deelnemers,
on-site of online, mee in dezelfde
cultuur, communicatie en emotie. Online
participatie is ook geen standaard product,
dit is altijd op maat gemaakt voor uw
evenement!

Online Participation - Welcome

Online Participation

Design en Branding
Of uw gasten live of online zijn, het is
ons doel om uw gasten welkom te laten
voelen. Met de unieke World Forum
interface bezoeken alle deelnemers ‘echt’
onze locatie.
U heeft ook de mogelijkheid om het
design aan te passen of uw eigen
corporate identiteit en branding toe te
voegen.

Interactie en netwerken
Iedere online deelnemer moet inloggen
op een speciale website, op maat
gemaakt voor het evenement.
Vanaf dat moment is de deelnemer echt
onderdeel van de conferentie en heeft
toegang tot de volgende mogelijkheden:

• Gelijk zien wie online of on site
is, de deelnemer kan reageren,
chatten en netwerken
• Participeren in alle sessies (het
materiaal later bekijken is altijd
een optie)
• Stemmen tijdens de live stem
momenten
• Vragen stellen tijdens sessies
• Live aanwezig zijn op de
mainstage met vragen of
opmerkingen
• Participeren in de live onderzoeken
• Altijd ondersteuning van de
online helpdesk tijdens de online
aanwezigheid

Online Participation

Online Participation

The Online Participatie platform
Het platform is inclusief (gebaseerd op 1 dag):

Program Manager
• Intake & onboarding
• Programma management
Set-up
• Licentiekosten voor platform
• Front-end & back-end development van
platform
• Programma set-up gebaseerd op agenda,
inclusief persoonlijke agendaschema
• Design: Basis styling van standaard platform
(logo, kleuren & font)
• Toegang tot platform via domeinregistratie
• Helpdesk module
Digital Content Sessions
• Live stream via Vimeo (tot 3 streams op
dezelfde tijd)
• Encoders voor Livestream + On-site
Streaming manager (1 dag)
• Video conferencing subsessie via Jitsi (tot 10
subsessies)
User Engagement tools
• Interactie
• Aftelklok
• Q&A (exclusief moderator)
• Live Chat
• Poll (via streaming applicatie Vimeo)
• Emoji feedback voor spreker
Networking
• Meeting point (zie wie er aanwezig is en maak
een afspraak)
Knowledge hub
• News Ticker op Homepage
• Pop-up informatie cloud
• Uploaden en downloaden van bestanden
Helpdesk
• Helpdesk (basis set up, 2 personen inclusief
hardware)
Prijs vanaf €9.200,- excl. BTW
Online Participation

2. World Forum Studio
Fully equipped studio
Broadcast een live opname of een pre-recorded
session in onze World Forum Studio. De Mississippi,
één van onze grootste zalen is omgetoverd tot een
professionele en complete studio. Het heeft een
comfortabele, stijlvolle en sfeervolle setting die wij
naar wens kunnen aanpassen.
Er zijn drie verschillende standaard studio
opstellingen waaruit u kunt kiezen: forum tafel,
huiskamer of debat lessenaars. Een van deze
opstellingen is in de prijs geïncludeerd, voor een
andere opstelling wordt een toeslag berekend. Deze
toeslag is voor de technische aanpassingen zoals
(extra) belichting, cameraposities, bekabeling en
geluid.
We hebben de beste digitale experts geselecteerd,
zij kunnen u adviseren in onder andere branding,
geluid en licht om zo het maximale uit uw studio
te halen. Kies voor een basisopstelling, kies voor
kleine aanpassingen in het artwork of personaliseer
de volledige studio. Alles is mogelijk.
Uw toegewijde World Forum Project Manager gaat
met u aan de slag om de ideale online omgeving te
creëren.
Heeft u meer studio’s nodig voor uw online
conferentie? World Forum kan drie extra studio’s
opbouwen, met verschillende subzalen voor uw
team, gasten, pers of VIP’s.
Boost de ROI van je event, versterk je merk of
produceer content voor events of andere (marketing)
doeleinden. World Forum denkt graag met u mee!

World Forum Studio

World Forum Studio*

World Forum Studio* + Livestream

Volledig ingerichte studio,
plug-and-play concept.

World Forum Studio* kan perfect
worden gecombineerd met een
livestream.

• Studio voor repetitie van 2 uur en
een show van 2 uur
• Stage set-up voor 3 personen
• Professionele AV set-up met drie
camera posities, dynamische
verlichting, geluid en schermen
• Technische ondersteuning
• Catering voor host en crew
• Toegewijde World Forum Project
Manager on-site
• Security: health check & beveiliging

• Onze preferred partner We are Live
biedt ondersteuning van start tot
eind en gedurende het event.
• Intake met advies over het script
en interactie
• Co-creatie script
• Advies over inrichting platform
(Vimeo Live en YouTube zijn
inclusief)
• Toegewijde project manager
• On-site crew: director en producer

Prijs vanaf € 7.350,- excl. BTW

Prijs vanaf € 9.850,- excl. BTW.

World Forum Studio

WIRTZ
Creative Producer. Verbind live en online
Uw online bijeenkomst neerzetten
als een tv-productie, dat vraagt om
een hele andere aanpak dan een live
event. Daarom werken wij samen
WIRTZ. Een creatieve en ervaren
partner die al jaren livestreams
verzorgt voor verschillende partijen.
Zij kunnen u adviseren, ondersteunen
en samen met u het perfecte online
programma creëren.
Over WIRTZ:
‘Wij maken een programma dat
mensen willen zien en zorgen voor
interactie met de kijker. Het online
publiek kan bijvoorbeeld vragen stellen
of chatten tijdens de uitzending en live
inbellen.
De rode draad in al onze producties
is dat wij samen met u de inhoud zo
goed mogelijk vertalen naar een tvformat waarin kijkers worden verrast
met verschillende content. Ieder
programma is daarom maatwerk.’
Onze Showreel:
Livestreams
Global Opening World Press Freedom
Conference 2020
Climate Adaptation Summit 2021
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3. Webex
Veiligste online meeting programma
Safety & Security is al ruim 50 jaar een
speerpunt van World Forum The Hague.
Wij blijven ons continu ontwikkelen en
verbeteren op dit gebied. Daarom hebben
we gekozen voor Webex. Een streng
beveiligde online video conferencing tool.
De vraag naar werken op afstand groeit
en met teams die verspreid zijn over de
hele wereld, groeit ook de vraag naar
betrouwbare en veilige online programma’s
om met elkaar in contact te blijven. Webex
legt de lat hoog wat betreft beveiliging
en beschermd data van confidentiele
vergaderingen.
Uw vergadering wordt versleuteld en
beveiligd. Deelnemers krijgen alleen
toegang tot de meeting wanneer hun
identiteit is geverifieerd. De beveiliging
kan ook worden aangepast; zet een timeout in voor inactieve gebruikers, gebruik
codes voor apparaten of wis content op
afstand.
Webex is de veiligste online conferencing
tool en perfect voor de overheid of iedere
andere branche waarbij meetings en data
streng beveiligd moeten zijn.

Bourgonje
Bourgonje is al jarenlang onze vaste
AV partner. Zij hebben de kennis,
de mensen en de juiste apparatuur
om een veilige Webex meeting op te
zetten.
Webex
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4. Webinar
Interactieve webinar op onze mainstage
Broadcast uw (live) meeting in World
Forum The Hague naar uw online
gasten.
Bereik een groter publiek en zorg er
tegelijkertijd voor dat alle deelnemers
onderdeel zijn van de meeting.
Om de beste livestream te realiseren
voor uw event, zullen wij de organisatie
en optimalisatie van de verschillende
aspecten op ons nemen.
Tevens kunnen wij uw livestream
broadcasten naar ieder gewenst
platform (o.a. Zoom, Vimeo, Facebook,
YouTube, Instagram). Wij adviseren
om hierbij ook een stem en/of Q&A tool
te gebruiken om zo de betrokkenheid
van uw publiek te versterken.

Webinar op World Forum mainstage
Interactieve sessie op onze mainstage,
met publiek, voor uw (educatieve)
content. Wij benaderen het als een
interactief tv-programma en ons doel
is om de aandacht van de kijker vast te
houden.
Webinar op onze mainstage is inclusief:
• De King Willem Alexander zaal (met
de mogelijkheid om publiek uit te
nodigen)
• Live programma van max 1,5 uur +
on-site repetitie van 1,5 uur
• Project management: intake,
gezamenlijk uitgebreid programma
opstellen en advies voor stage set-up
(Gebaseerd op 3 camera posities)
• Broadcast naar Zoom platform,
tot 500 kijkers (andere platformen
mogelijk op aanvraag)
• Benodigde AV materialen / 3 camera’s
en hardware voor livestream:
encoder, laptop voor de livestream en
laptop voor video playout
• Toegewijde technische AV crew +
technische livestream crew on-site
voor livestream en stage management
(inclusief set-up and afbouw,
gebaseerd op 1 dag)
Excl. deelname van externe sprekers via live
video connectie (op aanvraag).

De klant levert aan:
• Content voor programma script (incl.
sprekers/moderator)
• Logo / branding specificaties en
PowerPoint slide
Prijs op aanvraag

Webinar

Contact
World Forum The Hague
Churchillplein 10
2517 JW Den Haag
Nederland
+31 (0)70 306 63 66
info@worldforum.nl
www.worldforum.nl

