
BeaMeUp@Events - expert in prijsbewuste Audio/Video-diensten - creëerde diverse MVO-gerichte
professionele oplossingen, op maat van kleinere bedrijven en organisaties, muziek en kunst, ngo's
en de non-profit-sector. BeaMeUp@Events kan vanuit een jarenlange ervaring in bedrijfs- en event-
video, een prijsgunstige méérwaarde aan uw meeting, conference of event toevoegen.

• Een regionale sales-meeting of trainingsdagen binnen uw eigen lokaties ?
Met onze meeting-support erbij geniet u een goede en prijsgunstige AV-ondersteuning.

• Opendeurdagen of beursstand ?
We hebben originele, communicatieve en verwelkomende toepassingen.

• Een event, meeting, ceremonie, viering, congres, conference, show,…  op externe lokaties ?
BeaMeUp@Events biedt u een passende ‘meeting-support’-oplossing aan.

• Een webvideo of webinar ?
Wij realiseren uw project of begeleiden u hierbij.

Met uitstekende event-technologie & -support krijgen uw sprekers en hun audiovisuele presentaties,
of uw producten en diensten, optimaal de beoogde aandacht tijdens dat voor u belangrijk event. Met
een AV-opname hiervan kan u zelfs nadien nog een hoog gehalte incentive, wetenschappelijke
of commerciële meerwaarde scoren. Een professionele registratie biedt een uniek en eindeloos op-
nieuw te raadplegen 'verlengstuk' van uw event, een naslagwerk voor bijvoorbeeld opleiding of sales.

Beknopt overzicht ‘Basic meeting-support’
• HD-captatie en -opname (beeld en geluid) met 1 tot 5 HD-camera's (waarvan 3 op afstand bediende
  'robotic' camera’s).  Registratie kan reeds met één camera,  doch minstens twee camera's zijn aan-
  bevolen voor een professioneel ‘naadloos’ resultaat via een beeldmenger.

• De camerabeelden kunnen meteen  'live'  vertoond worden op bestaande of door ons aangeleverde
  HD LCD-displays, Led-wall of projectieschermen *.  Integratie met Powerpoint-, Keynote- of andere
  digitale presentaties zijn via onze professionele adaptors en convertors perfect mogelijk.

* BeaMeUp@Events voorziet in 5x 40” Samsung LCD displays, 2x2 vidiwall of 2 lichtsterke HD beamers van 4500 lmn
    op 100” floor-up schermen. Voor grotere schermen en indoor/outdoor-LED-wall hebben we gespecialiseerde partners.

• HD-Captatie, HD-montage en HD-duplicatie. Diverse formules voor congres, concert, dans, show,…
  eventueel op basis van oplage in ons beheer (bvb. DVD of USB-sleutel, webvideo,…).

• Meeting-support zonder video-captatie. Verzorging van weergave van Powerpoint-, Keynote- of an-
  dere presentaties via professionele distributie (converting & scaling, splitting & switching, adapting &
  cabling,…) en weergave apparatuur (LCD-displays, Vidiwall, beamers & screens, Ledwalls, ...)

• Realisatie van doelgerichte presentaties op basis van beeld (foto, video, graphics,…) en geluid, die
  eventueel ook ‘live’ aanstuurbaar of aanpasbaar zijn. Bvb. geanimeerde billboards en scoreboards
  op Ledwall of andere (grote) schermen.

• Verzorgen van microfoon- en geluidsversterking t.b.v. congres, klein spektakel of concert. Verzor-
  gen van muziek-installatie t.b.v. feest of dansavond, met of zonder DJ.

• Bemiddelen in sfeer- of showverlichting en simultaanvertaling (cabines, tolken en apparatuur).

• Tijdelijk voorzien van een harmoniserende sfeer in de meeting-ruimte met een aangepaste configu-
  ratie ‘Black Tower’ EMF-harmonizers. Bij permanente plaatsing in bvb. hotelkamers (vaak voorzien
  van wifi) zorgen deze voor een betere slaapkwaliteit en nachtrust. (www.beterminderstraling.be)
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