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Registratiepagina
Voor uw webinar maken wij een registratiepagina. U 
kunt via het verspreiden van de link uw kijkers 
uitnodigen. Ook kunnen we een embed formulier 
maken wat u op uw eigen website kunt plaatsen. Deze 
pagina’s maken wij geheel in uw eigen huisstijl. Lever 
hiervoor bij ons aan:

1. Logo in PNG
2. Een kleurcode of hele rustige afbeelding voor 

de header in 1200 x 400 px (houd er rekening 
mee dat er tekst overheen komt en dat de 
afbeelding mee schaalt met de afmetingen van 
het door de inschrijver gebruikte scherm en 
door het aantal in te vullen velden

3. Omschrijving van het programma
4. Extra afbeelding voor boven het programma 

470 x 170 px

Het is ook mogelijk om uw kijkers bestand bij ons aan 
te leveren.
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Registratievelden

Registratievelden
Voor de registratie hebben we 
gegevens van de deelnemers nodig. 
Naam en emailadres zijn hierbij 
verplicht. U kunt daarnaast nog 
andere standaard gegevens vragen, 
zoals achternaam, telefoonnummer en 
bedrijfsnaam. Ook kunnen we extra 
velden toevoegen die voor u belangrijk 
zijn om te weten.

Checkbox
Door middel van het toevoegen van 
een checkbox kunnen we ook 
toestemmingsvelden maken,  waarin 
men bijvoorbeeld akkoord gaat dat er 
contact wordt opgenomen, de 
gegevens worden gedeeld etcetera.



Bevestiging & Herinnering

Bevestiging
Meteen na registratie ontvangt men de 
bevestiging in de inbox met daarin hun unieke 
kijklink. Ook deze e-mail passen wij aan aan uw 
huisstijl. 

Ook de bodytekst kunnen we aanpassen naar 
uw wensen.

Herinnering
Een uur voordat uw webinar  begint ontvangt 
iedere deelnemer nog een herinnering met 
daarin de unieke kijklink. Deze herinnering 
kunnen we  op verzoek  ook meerdere malen  
versturen, bijvoorbeeld een dag van tevoren. 

Ook de bodytekst kunnen we aanpassen naar 
uw wensen.



E-mails vanuit ons systeem

Wij verzenden alle mail naar uw 
deelnemers vanuit uw naam.
Zie hiernaast het voorbeeld van 
een testmail.



Concept-programma
We zullen een template van ons draaiboek toesturen waarin u uw concept programma kunt invullen. Dit nemen wij door met de 
studio, en zullen daarna gezamenlijk uw programma finetunen om tot een werkbaar draaiboek te komen.

Denk bij het invullen van het programma aan:

- Gebruik van video’s
- Inzetten van interacties
- Variatie in presentatie, paneldiscussies, interviews, vragen uit de chat, inbellen van sprekers etc.
- Meebrengen van demo materialen voor op tafel  in overleg

Standaard zullen wij de uitzending starten de “Station Call’’, een inloop video met beelden van Rotterdam. Indien gewenst 
kunnen wij hier natuurlijk ook een maatwerk inloop video/animatie voor maken (volledige gebrand en aansluitend bij uw 
boodschap / thema).

Tips:
✓   Voeg polls toe, daarmee motiveer je de deelnemers actief mee te doen.
✓   Maak het afwisselend, gebruik filmpjes
✓   Roep op tot interactie, vraag de deelnemers hun vragen en
      opmerkingen voor de sprekers te delen in de chat



Concept-programma
Inbellen
Heeft u sprekers die inbellen in plaats van live in de studio presenteren? Wij zullen een 
video verbinding via Google Hangouts opzetten met de spreker. Deze zullen we de 
dag van te voren checken en met de spreker kijken of:

- De internetverbinding stabiel is
- Er genoeg licht is
- De achtergrond neutraal is
- De spreker goed in het midden van het scherm zit

Tijdens het inbel moment  zullen wij een kader in de huisstijlkleur (zie keuze 
naambalkjes) om de inbeller heen plaatsen waarin we tevens uw logo zullen 
weergeven.

Call to Action
Er kan ook onder in beeld een Call to Action worden toegevoegd. Hier kunt u 
bijvoorbeeld kijkers uitnodigen lid te worden van uw LinkedIn Groep of 
doorsturen naar een brochure of uw website.



Presentator / Moderator

Presentator 
De rol van de presentator is het aan elkaar praten van de 
presentaties het voorstellen van de sprekers en het stellen van 
vragen. Heeft u geen eigen presentator? ProMedia kan voorzien 
in een ervaren presentator.. 

Moderator
Tijdens de uitzending kunt u de kijkers de mogelijkheid geven om 
vragen te stellen in de chat. Hiervoor zet u een moderator in, die 
mensen kan uitnodigen vragen te stellen, en ook de vragen voor 
de sprekers filtert en ze doorstuurt naar de studio. Van de 
moderator (max 2 personen) ontvangen wij graag het email adres 
en telefoonnummer zodat wij hen vooraf kunnen informeren over 
hun rol.

Mogelijkheden chat
● Openbare chat, zichtbaar voor alle deelnemers
● Prive chat, alleen zichtbaar voor de moderator
● Openbare en prive chat
● Geen chat



Presentaties & Videomateriaal

Presentatie
Voor de gehele webinar zullen wij u vragen 
een presentatie aan te leveren. Deze 
presentatie is een doorlopende presentatie 
voor de hele uitzending. De presentatie is 
zichtbaar in de studio op een scherm, tijdens 
de uitzending op volledig beeld of via 
webinargeek in split screen.  

Er zijn een paar slides die wij nodig hebben 
voor de uitzending:

- Welkom, we starten over enkele 
ogenblikken

- “Neutrale” slide met bijvoorbeeld uw 
logo voor als er geen presentatie is

- Bedankt voor het kijken

Alle presentaties graag bundelen in één 
bestand aanleveren op 16:9 . Heeft u 
maatwerk elementen zoals eigen fonts in uw 
powerpoint? Stuur deze dan mee.

Videomateriaal
We willen u vragen om uw video’s 
los en op volgorde genummerd bij 
ons aan te leveren in MP4. Foto's, 
muziek en filmpjes moeten 
rechtenvrij zijn. 



Titelbalken

Tijdens de uitzending zullen we af en toe de 
naam en functie van de sprekers en gasten in 
beeld brengen door middel van het gebruik 
van titelbalken. We vragen of u de 
kleurnummers van uw keuze wil doorgeven 
zodat wij de titels op uw huisstijl kunnen 
aanpassen

U kunt de naam en de functie van uw sprekers 
en gasten in de template van het 
conceptprogramma zetten zodat wij de 
naambalkjes voor u kunnen klaarzetten.



Algemeen

Kleding
Vermijd hele fijne patronen en dunne, 
meervoudige strepen, want ze veroorzaken op 
beeld een moiré patroon. Grotere patronen en 
‘gewone’ strepen zijn wel goed.. Ook een pak 
met krijtstreep levert geen enkel probleem op. 
Coltruien zijn niet gewenst in verband met het 
plaatsen van de zender.

Repetitie
Een uur voor de start van de uitzending starten 
we met een repetitie in de studio. In die repetitie 
nemen we alle technische momenten door. Is uw 
uitzending complexer? Dan zullen we u vragen 
wat eerder te starten met de repetitie.



 

Achterwanden
Wilt u zich in de haven van Rotterdam bevinden? Of op het stationsplein of tussen de treinen op een rangeerterrein? 
U kunt er ook voor kiezen om een maatwerk achterwand te laten printen (volledige branding), meerprijs. Houdt rekening met een levertijd van 5 
werkdagen. Hier ziet u enkele achterwanden ter inspiratie. 
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Na de uitzending

Acties na afloop van de 
uitzending:

● Survey van een aantal vragen direct na 
afloop van de uitzending in beeld als 
pop-up

● Follow up email met terugkijklink, met 
onderscheid in mail voor kijkers en 
no-show.

Na afloop van de uitzending 
ontvangt u van ons:

● Lijst van geregistreerden
● Een export van de chat
● Kijkersstatistieken
● Terugkijklink/video van de opname



Checklist & Tijdlijn
Aanleveren informatie registratiepagina en bevestigingspagina

- Logo
- Foto/afbeelding header en voor boven programma
- Programmatekst voor op de pagina
- Gewenste registratievelden
- Checkbox nodig: ja/nee
- Aanleveren gewenste tekst bevestigingspagina en reminder emails

2 werkdagen voor versturen uitnodiging

Opstellen concept programma
- Planning in minuten
- Dagvoorzitter en moderator
- Keuze naambalkjes en inbelframe
- Keuze achterwand (studio 1)

Zo snel mogelijk, concept uiterlijk 1  week voor 
webinar

Aanleveren materialen voor webinar
- Video’s in MP4
- Presentatie en fonts ((inclusief de 3 basisslides: welkom, neutraal en bedankt)
- Polls en call to action (in Word bestand, afbeelding los)
- Vragen voor de survey met antwoordopties en open vraag (in Word bestand)
- Naam en functie sprekers voor titelbalk
- Contactgegevens van eventuele inbellers
- Teksten voor follow up emails (show en no show)
- Keuze in vorm chat (prive, openbaar)

5 werkdagen voor webinar

Programma definitief 5 werkdagen voor webinar

Dry Run
- Repetitie in de studio
- Uitleg systeem aan moderator

60 minuten voor webinar



Uw Studio Manager

Voor meer informatie:
Manouk Brouwers - Studio Manager
06-27841198
manouk.brouwers@promedia.nl

Instructievideo’s:
- Algemene informatie
- Briefing chatmoderator
- Briefing inbellen voor sprekers

https://vimeo.com/677706063
https://vimeo.com/677703961
https://vimeo.com/677705367


Waar kunt u ons vinden?

De studios van ProMedia bevinden zich op de begane grond 
in het gebouw Delftse Poort aan het Weena in het centrum 
van Rotterdam. 

Het gebouw staat naast het centraal station, ideaal als u met 
het openbaar vervoer komt. Indien u met de auto het kantoor 
wilt bezoeken, dan kunt u het beste parkeren bij Stadsgarage 
Schouwburgplein 1&2. Vanaf de Stadsgarage is het een aantal 
minuten wandelen naar de Delftse Poort.

ProMedia Studios
Weena 505 


