
WAT IS EEN WEBINAR?
Een webinar is een evenement/live uitzending via het internet waarbij er alleen online publiek aanwezig is. Kijkers vol-
gen een webinar vanachter hun PC, Mac, Tablet of smartphone. Zij zien of horen de spreker(s) via video en audio. Het 
aantal kijkers is onbeperkt.

HOE ORGANISEERT U EEN WEBINAR?
Dat doet Banche & Co. voor u. Onze technici komen bij u op kantoor of een andere door u gekozen locatie* met een 
portable studio en installeren alle apparatuur die nodig is voor het uitzenden van de webinar. Wij nemen hem ook op, 
zodat u hem later terug kunt zien.

De voordelen
• Een webinar is interactief.
• Kijker wordt deelnemer. Hij kan vragen stellen via chat, poll invullen etc. 
• U heeft direct contact met uw doelgroep.
• Na afloop krijgt u gedetailleerde gegevens over het kijkgedrag en de activiteiten van de deelnemers.
• Uw boodschap komt beter over omdat uw doelgroep actief bezig kan zijn met de aangeboden informatie.
• Uw webinar is bereikbaar voor iedereen die interesse heeft.

Kosten voor een webinar (45-60 min incl. 15 min warming-up): € 1500,- hierbij inbegrepen zit: 
• Eigen webinaromgeving met uw logo, informatie over het webinar, datum/tijdstip en aanmeldformulier.
• Nodig deelnemers uit door uw unieke webinar-link te verspreiden via mail, social media of uw website.
• Na de voorbereidingen wordt uw webinar uitgezonden op de afgesproken datum en tijdstip (via een externe server 
die via een link benaderbaar is). Webinars kunnen worden uitgezonden vanuit onze eigen studio in Amsterdam, op 
locatie* of vanuit uw eigen studio*. Wij verzorgen voor u de techniek en tijdens het uitzendproces wordt u begeleid 
door het productieteam van Banche & Co. 
• Kijkers kunnen tijdens het webinar via de chatfunctie direct vragen stellen. Deze worden beantwoord door de mode-
ratoren, die u zelf heeft aangesteld. 
• Extra tools die toegevoegd kunnen worden: polls, call2actions en een PowerPoint presentatie die  
synchroon loopt met de presentatie. 
• Webinars worden live uitgezonden, maar wij nemen het webinar ook op zodat u deze eventueel  
beschikbaar kan zetten en later nog eens terug kan kijken.

NIET INBEGREPEN:
• Script
• Spreker(s)
• Moderators
• Uitnodigen deelnemers 
• Marketing

*Hiervoor kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.
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