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ONLINE BIJEENKOMSTEN
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Pakhuis de Zwijger en onze dependance New
Metropolis in Zuidoost zijn omgebouwd tot
professionele opnamestudio’s. Voor een online
webinar met publieksinteractie, ledenvergadering,
lancering, livestream opnames en hybride
bijeenkomsten kan je bij ons terecht. Daarnaast
bieden wij technische en productionele
ondersteuning op maat om tot een professioneel
product te komen voor jouw opdrachtgever,
publiek, leden, achterban en/of collega’s.
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Onze studio’s zijn volledig en goed uitgerust met
camera’s, geluidsapparatuur, licht en decor. Bij
ons word je begeleid door ervaren technici &
productiemedewerkers. Zij hebben de expertise en
weten de slimme tools om jouw online event tot een
succes te maken. Ook bieden wij ruimtes aan voor
vergaderingen of kleine bijeenkomsten op 1,5 meter
afstand.
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Benieuwd naar alle mogelijkheden? Graag gaan
wij met je in gesprek om jouw programma te
organiseren en je persoonlijk te begeleiden.
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Benieuwd naar alle mogelijkheden?
Graag gaan wij met je in gesprek om jouw
programma te organiseren en je persoonlijk
te begeleiden.
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UNIEKE LOCATIE

Pakhuis de Zwijger is een prachtig verbouwd koelpakhuis
met fantastisch uitzicht over zowel de stad als het IJ.
Onze dependance New Metropolis is gevestigd in de
Amsterdamse Poort in Zuidoost vlakbij station Bijlmer
ArenA. Beide locaties zijn helemaal ingericht op 1,5 meter
volgens de RIVM-richtlijnen en worden de verplichte
hygiënemaatregelen gehanteerd.

GEAVANCEERDE TECHNIEK

Razendsnel internet, theaterlicht en -geluid,
beeldvullende projectie in de Grote Zaal van Pakhuis
de Zwijger, uitgebreide livestream opties, online
sprekers, interactie met kijkers, break-out sessies:
de mogelijkheden zijn eindeloos!

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
ADRES

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

CONTACT

020-788 44 40
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Sinds april 2020 heeft het team van Pakhuis de Zwijger
al meer dan 450 online programma’s geproduceerd
en gefaciliteerd. Daardoor hebben we alle kennis en
(communicatie)middelen in huis. Ons ervaren team
denkt graag vanuit een persoonlijke benadering met
je mee.

ONLINE INTERACTIE
•
•

Interactie via een platform, zoals Zoom, Vimeo
of Hopin
Interactie met online-kijkers met behulp van
polls, Q&A, Chat en break-out sessies

STUDIO
PAKHUIS
DE ZWIJGER

Onze Grote Zaal is omgebouwd tot een professionele
opnamestudio. Het 7 meter brede projectie scherm
zorgt voor een beeldvullende achtergrond. De zaal
geeft de mogelijkheid tot verschillende opstellingen en is
groot genoeg om publiek uit te nodigen om zowel on- en
offline tot een mooi programma te komen. Buiten de zaal
hebben we volledige ingerichte ruimtes waar je sprekers
en publiek kunt ontvangen. Deze zalen zijn voorzien van
koffie- en theefaciliteiten.
Wij bieden bij een online bijeenkomst
• Huur van de zaal inclusief op- en afbouw
• Studio met HD-beamer, 7 meter breed scherm
die het hele online-scherm vult
• Multi HD-camera’s
• Geluidstechnicus
• Beeldregie
• Productioneel advies
• Microfoons, afkijkscherm, (aftel)klok
• Streaming mogelijkheden naar diverse kanalen
(open of besloten)
• Achteraf delen van video opname
• Diverse opstellingen
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Extra opties
• Interactie via een platform, zoals Zoom, Vimeo
of Hopin
• Interactie met online-kijkers met behulp van polls,
Q&A, Chat en break-out sessies
• Titelkaartjes
• 500+ online deelnemers
• 75 gasten bij een hybride evenement (indien
de RIVM-maatregelen dit toestaan)
• Inhoudelijk programma-advies en volledige
programmering
• Presentaties
• Moderatie
• Diverse cateringarrangementen

STUDIO
NEW
METROPOLIS
ZUIDOOST

New Metropolis Zuidoost is een van de dependances
van Pakhuis de Zwijger, gelegen in de Amsterdamse
Poort vlakbij Station Bijlmer Arena. In de intieme
studio staat een vaste talkshow tafel. Door de
onopvallend opgestelde camera’s kan er een goed
en geconcentreerd tafelgesprek plaatsvinden.
Daarnaast kan je ook gebruik maken van het
zijpodium waar bijvoorbeeld een presentatie
gegeven kan worden. Op de begane grond hebben
we voldoende ruimte om je sprekers te ontvangen
met aanwezige koffie- en theefaciliteiten.
Wij bieden bij een online bijeenkomst
• Huur van de zaal inclusief op- en afbouw
• Studio met HD-beamer
• Multi HD-camera’s
• Geluidstechnicus
• Beeldregie
• Productioneel advies
• Microfoons, afkijkscherm, (aftel)klok
• Streaming mogelijkheden naar diverse kanalen
(open of besloten)
• Achteraf delen van video opname
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Extra opties
• Interactie via een platform, zoals Zoom, Vimeo
of Hopin
• Interactie met online-kijkers met behulp van
polls, Q&A, Chat en break-out sessies
• Titelkaartjes
• 500+ deelnemers
• Inhoudelijk programma maken en advies
• Presentaties
• Moderatie

VERGADERINGEN
& KLEINE
BIJEENKOMSTEN

De zalen van Pakhuis de Zwijger zijn ingericht
volgens de RIVM-protocollen. De ruimtes
zijn geschikt voor kleine bijeenkomsten,
vergaderingen, presentaties, Zoom Meetings,
trainingen, pitches & workshops. Alle zalen zijn
voorzien van razendsnelle wifi, whiteboards
en flipovers. De ruimtes kunnen flexibel
ingericht worden. Daarnaast beiden we diverse
cateringarrangementen aan.
Extra
• Vergaderopstelling op 1,5 meter tot
18 personen aan tafels
• Volledige technische faciliteiten waaronder,
2x 75 inch LCD schermen, geluid, microfoons
en technische ondersteuning.
• Eigen (invalide) toiletgroep
• Eigen koffie- en theefaciliteiten
IJ zaal
• Theateropstelling op 1,5 meter tot
35 personen
• Volledig technisch geoutilleerd met beamer,
scherm, geluid en theaterlicht en technische
ondersteuning
• Mogelijkheid tot registratie, stream en
opnemen van het event
• Eigen toiletgroep
• Foyer met eigen koffie- en theefaciliteiten
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Kleine Studio
• Intieme vergader- en theaterzaal
• Vergaderopstelling op 1,5m aan tafel tot
8 personen
• Theateropstelling op 1,5 meter tot
25 personen
• Volledig technisch faciliteiten met beamer,
scherm, geluid, microfoons, theaterlicht en
technische ondersteuning
• Eigen toiletgroep
• Foyer met eigen koffie- en theefaciliteiten

