Dé trend: social verslaglegging en
live streaming op jouw event!
Hoe maak jij jouw evenement in de 21e eeuw top of mind?
Als social live report team zorgen wij tijdens het event
voor een live verslaglegging en een livestream op alle
relevante socials. Video speelt hierbij de hoofdrol:
dit is de meest populaire soort social media
content.
Het is de trend om tijdens een evenement
actief te posten op sociale media, want:
Het is een unieke kans om je event te branden.
Je houdt de bezoekers, standhouders en sprekers
up-to-date over het event en voorziet ze van
authentieke beelden.
Partners profiteren van de maximale social
media zichtbaarheid.
Voor volgende edities heb je veel originele
content om naar terug te grijpen.
Online kijkers zijn er de volgende keer wellicht
ook bij.

Wat houdt een social report team in?
We creëren van tevoren een draaiboek met
de hoogtepunten van het event.
We besluiten met jou welke momenten we live
uitzenden via Facebook, Twitter of Instagram.
Tijdens het event maken we video’s, foto’s
en GIF-bestanden, editen deze en schrijven
hier originele teksten bij.
Wij plaatsen de geëditte video’s en posts
meteen online.
Op het einde van de beurs creëren we
een recap video met daarin alle highlights.

De voordelen van een social report team
Waarom gebruikmaken van een social report team als je
ook een cameraploeg en professionele fotografen in kunt
huren? Hier zijn twee belangrijke redenen voor:
Er hangt een hoog prijskaartje aan het inhuren
van zulke services.
Het duurt vaak een aantal dagen voordat
het materiaal beschikbaar is.
Je raadt het al: ons livestream-team kan meteen
content leveren. Naast het feit dat wij als één partij
alles uitvoeren, is het ook goedkoper dan verschillende
diensten los in te huren.

Zij gingen jou voor
Als voorlopers op het gebied van social livestreaming
zijn wij onder andere ingezet voor klanten zoals:

Social report team
Social media:  
Video:
Fotografie:
Medewerkers:

Content management - webcare
Opname - bewerking - livestreaming
T.b.v. social media - website
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Zo ben je verzekerd van een originele
en up-to-date tijdlijn!

Contact
Susanne van Boom
Susanne@boomyourbusiness.nl
www.boomyourevent.nl
06 21 92 66 91

