
World Horti Center biedt hoogwaardige faciliteiten aan voor het organiseren van online events. 

Het Rabotorium biedt dezelfde mogelijkheden als een professionele tv-studio. Met drie camera’s 

worden online bijeenkomsten op een dynamische manier in beeld gebracht door onze 

technische professionals. Of het gaat om het organiseren van een live stream, webinar 

of een online event; de studio en technieken zijn hier volledig op uitgerust.

World Horti Studio 
voor een hoogwaardig online event

Team Events:
events@worldhorticenter.nl



Audio- en videoregie verzorgd 

door technisch specialist, incl. 

2 handhelds en een catchbox

3 camera’s met meercamera 

regie voor verschillende 

invalshoeken en afwisselend 

beeld 

Fysieke deelnemers in 

World Horti Studio* 

Chatfunctie met deelnemers

500 online deelnemers

1-3 online sprekers

Polls, break-out rooms, 

verhogen online deelnemers 

en meer online sprekers

mogelijk tegen meerprijs

2000

Online event 
Uitgebreid

Uw online event technisch goed georganiseerd in een mooie professionele setting!

Audio- en videoregie verzorgd 

door technisch specialist, incl. 

2 handhelds

3 camera’s met meercamera 

regie voor verschillende 

invalshoeken en afwisselend 

beeld 

Fysieke deelnemers in 

World Horti Studio* 

Chatfunctie met deelnemers

250 online deelnemers

1 online spreker

Polls, break-out rooms, 

verhogen online deelnemers 

en meer online sprekers

1250

Livestream

Audio- en videoregie verzorgd 

door technisch specialist, incl. 

2 handhelds en een headset

3 camera’s met meercamera 

regie voor verschillende 

invalshoeken en afwisselend 

beeld 

Fysieke deelnemers in 

World Horti Studio* 

Chatfunctie met deelnemers

250 online deelnemers

1 online spreker

Polls, break-out rooms, 

verhogen online deelnemers 

en meer online sprekers

mogelijk tegen meerprijs

1750

Online event 
Standaard

Aangezien elk online event anders is, zijn veel maatwerk mogelijkheden zoals polls, 

verhoging van het aantal deelnemers, break-out sessies, etc. Afhankelijk van de wensen, 

doelgroep en doelstelling van het evenement wordt er gekeken welk pakket het beste past  

en een offerte op maat gemaakt. 

We denken graag mee en zien ernaar uit uw online event tot een succes te maken! 

Neem gerust contact op met Team Events om de mogelijkheden te bespreken. 

*Tarief verhuur 
World Horti Studio

Compleet – 262 zitplaatsen. 

Met 1,5-meter 52 plaatsen 

Zaal 1 & 2 – 156 zitplaatsen. 

Met 1,5-meter 30 plaatsen 

1200

775

Team Events:

events@worldhorticenter.nl

*met fysieke deelnemers in World Horti Studio


