ONLINE VIDEO | HET NUTSHUIS DEN HAAG
LAAT JE PRESENTATIE IN BEELD BRENGEN DOOR PROFESSIONALS

Het Nutshuis presenteert:
Online Video!
Het Nutshuis Den Haag is een unieke en sfeervolle locatie
waar diverse zalen en ruimtes te huur zijn voor
vergaderingen, presentaties, workshops, trainingen en meer.

Maar vanaf nu kun je hier ook terecht om je
presentatie te laten filmen en om te zetten naar
online video. Door gebruik te maken van deze dienst
kun je via beeld altijd en overal je boodschap
overbrengen op je doelgroep.

Dit is hoe het werkt
De filmopnames kunnen op 2 manieren:
Naturel: we filmen je presentatie in een van de mooie ruimtes
binnen Het Nutshuis. Een professionele videoploeg geeft de
instructies, verzorgt de opnames en zet de video daarna in elkaar.
Eventueel aangevuld met de huisstijl van jouw bedrijf/organisatie
of bijvoorbeeld slides en afbeeldingen uit de presentatie zelf.
Chroma Key: we filmen de presentatie voor een groen doek, een
zogenaamde ‘Chroma Key’ opstelling. Onze videoploeg zal in de
nabewerking dan de gewenste achtergronden erachter zetten.
Alles wordt geregeld: de filmopnames, het geluid, de locatie én de
nabewerking. Zo kun je direct na de opnames live met jouw video
op ieder gewenst kanaal.
Over catering op de dag zelf kunnen we in overleg afspraken
maken.
Voorbeelden: de filmopnames kunnen ‘naturel’ in een omgeving binnen Het Nutshuis,
maar ook met zogenaamde ‘Chroma Key’ waardoor we elke gewenste achtergrond
kunnen realiseren.

Opties en prijzen
We bieden 3 mogelijkheden.

Naturel: €1750

Chroma Key: €2500

Op je eigen locatie:

Opnames met een van de zalen

Opnames met green screen.

Zeer zeker mogelijk.

van Het Nutshuis als decor.

Prijs per presentatie incl

Prijs op aanvraag.

Prijs per presentatie incl

zaalhuur, productie en

zaalhuur, productie en

nabewerking

nabewerking

De locatie
Nergens in de binnenstad vind je een plek zoals Het
Nutshuis. De rijke geschiedenis, indrukwekkende
architectuur en verschillende uitstralingen van de zalen
geven extra glans aan deze unieke verhuurlocatie. Onder
de ruimtes die je kunt huren bevinden zich een aantal
verborgen Haagse schatten, waaronder een prachtige
stadstuin en een tot filmzaal omgebouwde bankkluis. Van
kleine vergadering tot grootse bruiloft en alles ertussenin:
Het Nutshuis biedt voor-elk-wat-wils-ruimtes, voorzien van
facilitaire en technische ondersteuning en naar wens
aangevuld met eerlijke catering.

Neem contact met ons op voor meer informatie:
reserveren@nutshuis.nl / 070 345 90 90

