Live & Online Events

Inleiding
Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Live & Online Events. Hierin staat in detail beschreven wat
de leergang inhoudt. Het programma (tijd, locatie en docent) zijn onder voorbehoud.
Webinars? Online Voting? Livestreaming? U heeft er vast wel eens van gehoord. Maar hoe werkt het nu
precies? Wanneer kan je bepaalde online tools toepassen voor jouw event. Is het nuttig? Of juist beter van
niet?
In de drukke 24/7 economie doen we steeds meer online. Mensen zijn te druk om naar een event te
komen, maar willen de informatie toch ontvangen. En zich ook betrokken voelen. Hoe stel je iedereen
tevreden, live & online?
Onze docent organiseert al jaren events met een online aspect. Zij is op de hoogte van alle trends en tools
die erbij komen kijken. Een boeiend college over de online event wereld.
Wie komt in aanmerking voor deze leergang:
• Event Professionals
• Medewerkers van evenementenbureaus
• Corporate eventmanagers
• Medewerkers van event leveranciers
• Marketeers
• Communicatie managers
• Secretaresses, PA ,etc.
Eigenlijk iedereen die in de eventbranche werkt en altijd al wilde weten hoe je de digitale/ virtuele wereld
in je live event kunt integreren.
Lesmateriaal & studiebelasting
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u thuis nog eens rustig
kan doorlezen. In deze leergang is geen tentamen opgenomen. U ontvangt bij volledige aanwezigheid wel
een deelnamecertificaat.

Hopelijk mogen we u binnenkort begroeten bij de leergang Live & Online Events!

De productie en leiding van deze leergang is in handen van Alexandra Fischer (EMa)
Telefoonnummer: 06-13182223
E-mailadres: alexandra@masterineventmanagement.nl

@MasterinEM, #MasterinEM, #MiEM, #Eventprof
www.facebook.com/masterinEM/
https://www.linkedin.com/ Master in Event Management
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Live & Online Events
Inhoudelijk programma
Tijd (uur)

Titel

12:30 – 13:30

Lunch en rondleiding

13:30 – 16:30

Live & Online Events

Inhoud

16:30 – 18:00

Wie

Gerdie Schreuders – Founding Partner Live
OnlineEvents
Tegenwoordig doen we alles online. Events kunnen natuurlijk niet achterblijven.
Altijd al willen weten hoe u gelijktijdig een event voor live en online deelnemers
organiseert? Wat komt erbij kijken? Wat is Livestreaming? En hoe zet u dit het
meest efficiënt in? Geen technische benadering, maar interessant voor de
veelzijdige eventmanager.
Reflectie en netwerken

Leerdoelen
De leergang “Live & Online Events” leert u:
• wanneer u een event wel/niet online in kunt zetten om uw doelen te bereiken
• welke vormen van live & online events er bestaan
(van Facebook Live tot online meer camera TV producties en alles wat ertussen zit)
• hoe u zo’n “hybride” event opzet en met welke leveranciers
• hoe u een interessant programma maakt en online deelnemers werft
• wat de manieren zijn om een businessmodel te creëren
• social media te integreren in Live & Online eventcommunicatie
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