C O M C E P T

ONLINE
INFORMATIEBIJEENKOMST
Hoe kunnen we op afstand inwoners informeren en betrekken over een onderwerp
dat speelt in hun omgeving zonder dat ze fysiek bij elkaar hoeven te komen? De
oplossing: de online informatiebijeenkomst.

HOE WERKT HET?
De presentatie, die normaal gesproken wordt gegeven tijdens een informatiebijeenkomst, wordt óf vooraf
opgenomen óf kan live worden gegeven. Door een combinatie van beeld (projectleider vertelt wat er gaat
gebeuren) en presentatie of animatie (bijvoorbeeld de maatregelen laten zien) samen te voegen kan heel duidelijk
en vooraf strak gearrangeerde informatie gedeeld worden.

VOORDELEN VAN DEZE AANPAK:
•

Het is niet noodzakelijk om een fysieke bijeenkomst

om de online informatiebijeenkomst bij te wonen.

te houden/ bij elkaar te komen.

Op die plek kun je ook meteen alle relevante

•

Je hebt een groter bereik.

documenten zetten en een reactieformulier

•

Inwoners/belangstellenden kunnen óf live

waarnaar mensen kunnen gaan om bijvoorbeeld

meekijken en reageren of op een ander gewenst

een zienswijze in te dienen. Via Mentimeter kunnen

tijdstip de bijeenkomst terugkijken en reageren.

we hier ook een vragenlijst/poll invoegen.

•

Inwoners/belangstellenden hebben meer tijd om na

•

De informatie blijft voor iedereen toegankelijk.

te denken over vragen en zijn ook in de gelegenheid

•

De online informatiebijeenkomst is altijd terug

deze te stellen via aan te

te luisteren, het is eenvoudig te realiseren en het

bieden kanalen.

bespaart kosten (geen ruimte huren, geen
catering etc.)

•

Het is desgewenst mogelijk om een vertaling en
ondertiteling toe te voegen aan de presentatie
(afhankelijk van locatie project).

•

Je vraagt mensen naar een link/webpagina te gaan

COMCEPT.NL

ORGANISEER JE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
ONLINE MET EEN VAN ONZE OPLOSSINGEN.
DE BASIS: ONLINE VIDEOPRESENTATIE
Op elke gewenste locatie
•

De presentatie wordt eerst opgenomen om later uit te zenden,
daarvoor ontvang je een link naar Youtube

•

Max 3 personen in beeld (tot 1 juni)

•

Kan de spreker ook tegelijkertijd in beeld met de presentatie. Een
kleine inzet bijvoorbeeld. Dan creeer je het meeste een persoonlijke

KOSTEN

benadering.

950 euro

•

Tussentijds schakelen naar een powerpointpresentatie of filmpje

•

1 camera + 3 microfoons

VOORWAARDE

•

Regie en techniek door STUDUO

Goede internetverbinding

•

Presentatie wordt in 1 shot opgenomen, dus met 3 mensen naast elkaar

(niet draadloos)

DE BASIS ONLINE VIDEOPRESENTATIE KUN JE UITBREIDEN MET VERSCHILLENDE OPTIES. DEZE PRIJZEN
KOMEN BOVENOP DE 950,- VOOR DE BASIS ONLINE VIDEOPRESENTATIE.

•

Vooraf opgenomen presentatie

worden via beeld of tekst. Wij maken hiervoor

monteren en bijvoorbeeld bestaande filmpjes,

gebruik van Mentimeter. Wij zorgen ervoor dat er

animaties en powerpoints toevoegen. Je krijgt dan

een account ingesteld wordt, de vragen gegroepeerd

een link naar de video zodat je deze via je eigen

worden en je daar een overzicht van krijgt zodat je

kanalen kunt communiceren, bijvoorbeeld de

georganiseerd antwoord kunt geven. € 1500,-

presentatie te embedden in je eigen website, de link

•

•

In plaats van een vooraf opgenomen presentatie

op je social media kanalen te plaatsen of ‘m via de

wordt de hele presentatie live gegeven. De spreker

mail te verspreiden. € 1250,-

en de presentatie zijn dan tegelijkertijd in beeld.

Live vragenuur met beeld: wil je gebruik maken

Tijdens de presentatie is continu interactie mogelijk.

van deze optie, dan maken we online een platform

Handig voor bijvoorbeeld een vergadering waarbij

waar de ‘bezoeker’ de presentatie kan bekijken,

mensen moeten stemmen en meedenken. Vragen

maar ook vragen kan stellen. Dat kun je thuis

stellen is mogelijk door in te bellen op een speciaal

doen via je webcam van je laptop of telefoon.

nummer of via de chatfunctie. Vragen worden dan

Antwoorden kunnen live gegeven worden, maar

live beantwoord. € 2300,-

kunnen ook ingestuurd worden en later beantwoord

AANKLEDING/ ADVIES PRESENTATIE

•

Animatie om de presentatie

•

te ondersteunen € 1500,•

Video om presentatie te
ondersteunen € 1500,-

•

Infographic om de presentatie

Bovenstaande prijzen zijn exclusief

te ondersteunen € 750,-

reiskosten. Voor projecten op meer dan

Advies op inhoud presentatie

een uur reistijd vanaf Ommen, moeten

€ 85 euro

we ook meerkosten in rekening brengen.

