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MAAK KENNIS MET  
CIRCL STUDIO!

Wil jij ook in tijden van corona verbinding blijven creëren met jouw 
collega’s, partners en/of klanten en ben je hiervoor op zoek naar 
een schitterende locatie die hierin kan faciliteren? Kom naar Circl 
Studio! Hier wordt jouw online evenement op een professionele wijze 
ondersteund door onze ervaren event managers en audiovisuele 
partner AVEX. Dit alles vanuit hét circulaire paviljoen, met prachtig 
uitzicht op de Zuidas. 

Jouw gasten op een interactieve manier online laten deelnemen via een 
live chat of poll? Of de dag afsluiten met een online borrel, inclusief 
borrelbox die thuis wordt gestuurd? Onze eventmanagers denken 
graag met je mee om er zo samen voor te zorgen dat er een uniek 
evenement wordt neergezet, waar nog lang over gesproken wordt.

 
INTERESSE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

mailto:reserveren%40circl.nl?subject=


CIRCL STUDIO
Circl Studio biedt de mogelijkheid om een evenement op een online wijze 
vorm te geven. Een unieke en sfeervolle studio, voorzien van professionele 
techniek en duurzaam meubilair. Samen met ons ervaren team zijn dit de 
juiste ingrediënten voor het organiseren van een succesvol rondetafelgesprek, 
innovatieve productpresentatie of interactieve workshop.

VOORZIENINGEN
• 3 professionele remote HD-camera’s
• Audioset met 5 draadloze headset microfoons
• Afkijkmonitor voor de gespreksleider
• Laptops t.b.v. streaming en presentatie
• 2 65 inch decor schermen
• LED spots (te gebruiken in elke gewenste kleur)
• 3 ervaren technici en begeleiding van een projectleider
• Inclusief 2 uur voorbereiding, maximaal 2 uur uitzending en 1 uur afbouw
• Decor inclusief design meubilair | keuze uit de verschillende settings
• Inclusief koffie, thee en water 

AANVULLENDE TECHNIEK
• Livestream platform via AVEX Eventstream | Vanaf €1.650,-
• Extra remote HD-camera | €360,-
• Extra camcorder inclusief bediening | €710,-
• Content creatie| Per uur €95,-
• Montage video-opname | Prijs op aanvraag

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

VANAF €2.500,- INCLUSIEF 
EIGEN GEKOZEN PLATFORM

VANAF ¤4.150,- INCLUSIEF 
AVEX EVENTSTREAM
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CIRCL MINI-STUDIO
Naast onze Circl Studio in de Rooftopbar, bieden onze zalen in de 
basement ook de mogelijkheid om deze om te bouwen tot een mini-
studio.

Op zoek naar een professionele omgeving voor een online presentatie 
of interview? Dan is onze Circl mini-studio hetgeen wat je zoekt! 
Verzorg vanuit onze mini-studio jouw eigen livestream, gemakkelijk 
via Microsoft Teams. De warme en huiselijke sfeer die deze ruimte 
uitstraalt maakt hem zeer geschikt voor diverse online evenementen. 

INCLUSIEF
• Logitech MeetUp Conference Cam inclusief geluid (Plug & Play) 
• 1 65 inch LCD scherm
• LED spots (te gebruiken in elke gewenste kleur)
• Decor met Chesterfield zitje en decoratie

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

PODCAST OPNEMEN
Unieke content maken voor jouw publiek vanuit onze sfeervolle 
Circl mini-studio? Ook het opnemen van een podcast behoort tot 
de mogelijkheden. 

BOEK NU DE MINI-STUDIO VANAF ¤200,-
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VERBINDING MAKEN
Direct in verbinding staan met jouw collega’s, klanten en/of partners? 
Maak gebruik van een eigen gekozen livestream platform (bijvoorbeeld 
Microsoft Teams of Zoom) of laat dit over aan onze professionals via 
de AVEX Eventstream. 

AVEX Eventstream is onderdeel van het betrouwbare en professionele 
Royalcast platform van Company Webcast. Met deze tool kunnen we 
op hoge kwaliteit streamen, chatten, pollen en Q&A sessies uitvoeren. 
De prijs voor deze professionele webcast bedraagt €1.650,- inclusief 
2 uur uitzenden en 300 kijkers. 

Gastsprekers die niet fysiek aanwezig zijn bij de opname kunnen via 
een Virtual Meeting Room (VMR) deelnemen aan de uitzending. Deze 
VMR’s kunnen ook ingezet worden als break-out rooms gedurende 
of na de plenaire webstreamsessie. Daarnaast zijn er tal van andere 
toepassingen mogelijk, zoals een wachtwoordregistratie of naamtitels 
in beeld. 

TECHNISCHE AANVULLINGEN AVEX EVENTSTREAM
• Extra 500 kijkers | €250,-
• Streamen naar een ander platform | €260,-
• Wachtwoordregistratie module | €350,-
• Naamtitels | €185,-  

Onze audiovisuele partner AVEX ontzorgt graag op technisch niveau. 
Meer informatie? Neem contact met ons op.

WIST JE DAT?
Met Circl willen wij de transitie naar een circulaire economie versnellen. Hiervoor werken wij 
onder andere samen met Trees for All. Doe je mee? Dankzij jouw livestream in Circl Studio kunnen 
wij bomen planten. Zo maken we niet alleen de economie een stukje circulairder maar ook de 
aarde een stukje groener, het klimaat een stuk gezonder.
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