TrendWatcher.TV // Live-uitzendingen
door Lieke en Richard Lamb, hét TrendWatchers-duo van Nederland

Lieke en Richard Lamb presenteren doorlopend spraakmakende live-uitzendingen vanuit
het land. Uw bedrijfspand; evenement; branche-bijeenkomst; perspresentatie etc. kan het
decor vormen voor de volgende uitzending met u en uw stakeholders in de hoofdrol.
Voorafgaand aan de uitzending wordt BillBoarding geplaatst met uw logo plus voice-over:
“Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door…”

De uitzendingen zijn live en achteraf te bekijken via het
YouTube-kanaal van TrendWatcher.TV. Samen met
Lieke en Richard Lamb kiest u vooraf de tafelgasten.
Denk

bijvoorbeeld

aan

zakenrelaties;

collega's;

bestuurders of BN-ers.
Met

TrendWatcher.TV

beschikt

u

over

een

gecontroleerde spreekbuis naar uw doelgroep: hét
alternatief voor de reguliere nieuwsmedia.
Lieke en Richard deden hun media-ervaring op sinds
1989 bij onder andere de NOS; AVROTROS; Omroep
WNL; SBS; BNR etc.

Track-Record
Door het gebruik van een eigen videoverbinding kan vanaf ieder locatie in Nederland
worden uitgezonden. De basis is een 1 of 2-camera opstelling op YouTube-kwaliteit. Een
upgrade naar een meer-camera opstelling op broadcast-kwaliteit is mogelijk. Uitzendingen
werden en worden verzorgd voor onder andere de Kamer van Koophandel (KvK); de Koning
Willem I Prijs; Makro Nederland; Seats2meet; Sensiks; g-compagny; Dutch Hyperloop
Challenge; ICT Hackathon; Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) etc.

Tarieven Set-Up op Basis-kwaliteit (live-uitzendingen // integrale semi-live uitzendingen)
Euro 2.900,- ex btw

Tafel-setting met (2 camera’s),
geschikt voor thema-uitzendingen met meerdere tafelgasten

Euro 1.900,- ex btw

StandUp-setting (1 camera),
geschikt voor korte impressies, bijvoorbeeld bij perspresentaties

Set-Up op Basis-kwaliteit
Bovenstaande tarieven zijn inclusief alle analoge- en digitale-uitzendtechniek en presentatie
door Lieke en/of Richard Lamb. De technische basiskwaliteit is geschikt voor YouTube (720p
of 1080p). Het gros van de opdrachtgevers kiest voor de hierboven genoemde ‘Set-Up op
Basis-kwaliteit’.

Upgrade naar Broadcast-kwaliteit
Op verzoek kan gekozen worden voor Broadcast-kwaliteit
met meer-camera regie. Offerte van een gespecialiseerd
videobedrijf kan op aanvraag worden samengesteld
(richtprijs, puur ter indicatie: Euro 5.000…10.000,- ex btw).

Resultaat
De live-uitzendingen van TrendWatcher.TV worden zowel
live

als

achteraf

ter

beschikking

gesteld

via

Live.TrendWatcher.TV. Ook kunnen de uitzendingen zowel
live als achteraf getoond worden via de website van de
opdrachtgever.

Praktische randvoorwaarden
Een helder verlichte ruimte. Meestal kan zonder aanvullende belichting worden gewerkt.
1 x (vergader)tafel van 1 bij 2 meter
5 x stoel
1 x 220V-aansluiting
Optioneel:
1 x internetverbinding van minimaal 15Mbps upload // 4G Back Up verbinding is beschikbaar

Contact TrendWatcher.TV
070 511 44 44
06 223 833 26
TV@TrendWatcher.com

