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OPNAMES • ONLINE EVENTS • WEBINARS • TALKSHOWS  • NASCHOLINGEN 



In de geboorteplaats van de Nederlandse televisie vindt u de 
uitgebreide multicam en chroma-key faciliteiten van Studio 
Bussum. Onze studio’s zijn instapklaar voor  uw digitale event, 
webinar, nascholing, presentatie, interview of tv-opname.

Introductie

      LIVE

www.studiobussum.nl



Mogelijkheden

Studio Bussum is de thuishaven van productiehuizen Bakery Media, Capricorn 
Field Productions en Livestreamer. Dankzij de intensieve samenwerking tussen 
deze partijen is het mogelijk om in Studio Bussum snel en tegen aantrekkelijk 
budget uw event te realiseren. Onze studio's lenen zich uitstekend voor het 
organiseren van uw presentatie, webinar of nascholing.

www.studiobussum.nl



Faciliteiten

De opnamelocaties van Studio Bussum zijn voorzien van faciliteiten zoals 
meercamera-regie, vast licht en geluid, lounges, visagie- en vergaderruimtes. 
De studio’s worden bemand door kundig personeel die u optimaal kunnen 
begeleiden bij het realiseren van uw productie.
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Livestreamer 

Publiekelijk toegankelijk 

-of-

Wachtwoord beveiligd

Unieke  registratievelden

Branded omgeving

Direct toegang tot 

uitzending

BINNENKOMST

Aftelklok

Email en SMS reminders

Voeg toe aan

kalender-functie

VOORAFGAAND

HD Video kwaliteit

Stel-een-vraag functie

Livechat

Interactieve polls

Links & Downloads

Evaluatieformulier

LIVE UITZENDING

Uitzending direct 

on-demand beschikbaar

Uitgebreide statistieken: 
Registraties & opkomst

Binnengekomen vragen

Polluitslagen

ACHTERAF

www.studiobussum.nl

Onze producties zenden wij uit via het door onszelf ontwikkelde platform. Hiermee is uw event  
gemakkelijk te vinden via een korte link en stelt u in staat interactief contact te hebben met uw kijkers. 

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec id elit non mi porta 
gravida at eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum 
faucibus dolor auctor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Aenean 
lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec id elit non mi porta gravida 
at eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus 
dolor auctor. Sed posuere consectetur est at lobortis.



€1450,-
€2450,-€ 3450,-

Opname in één dagdeel

Interview of presentatie

Basic decor incl. LED Scherm

Direct digitaal opgeleverd

SNEL BRUIKBAAR RESULTAAT

Live webinar of nascholing

Kleine tafelsetting 

Branded decor incl. LED Scherm

Basic Livestreamer portal

Ook voor Zoom en Teams events

STANDAARD SETTING

Live webinar of nascholing

Grote tafelsetting

Branded decor incl. LED Schermen

Branded Livestreamer Portal

Ook voor ZOOM en Teams events

MEEST GEKOZEN

Opname BasisCompleet

Pakketten

Wij hanteren overzichtelijke basis-pakketten die bij elk type 
productie en budget kunnen aansluiten. Daarnaast is het 
uiteraard mogelijk om zelf het pakket samen te stellen dat het 
best bij uw event aansluit.
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Contactgegevens

STUDIO BUSSUM

Eerste Industriestraat 12
1401 VL Bussum
+31 (0)35 6220 769
info@studiobussum.nl

Onze studio’s zijn voorzien van alle benodigdheden voor het succesvol 
opzetten en uitvoeren van uw productie. We zijn gemakkelijk bereikbaar 
via auto en openbaar vervoer.   Onze locatie is voorzien van voldoende 
gratis parkeergelegenheid voor de deur en in de wijk.

www.studiobussum.nl


