
Streaming
studios

by

BRUSSEL



     VERHOOG DE 

          IMPACT
      VAN JOUW BOODSCHAP

De laatste maanden zijn we gewoon geraakt aan het gebruik van de computer om digitaal te 
vergaderen. De komende periode zal dit vanwege de pandemie niet veranderen. Steeds vaker 
loop je tegen de beperkingen van de verschillende platforms aan, zeker bij communicatie naar 
grotere groepen, of wanneer je bijvoorbeeld een paneldiscussie voert. 

Hoe ga je om met sprekers en gasten vanuit de hele wereld die je wilt uitnodigen, maar die fysiek 
niet aanwezig kunnen zijn?
En hoe houdt je de aandacht van de kijker vast om uw boodschap op de juiste manier over te 
brengen? Zonder afhankelijk te zijn van technische beperkingen?

PFL heeft de oplossing voor jou: de streaming studios! Direct in de buurt!

Hierin kan je vanuit een gepersonaliseerde en professionele studio jouw boodschap overbrengen 
naar jouw publiek. Op deze manier verhoogt de impact van jouw boodschap. Onze meeting 
professionals staan steeds klaar zodat jij een digitaal of zelfs virtueel event kan maken met jouw 
boodschap!

Samen met onze venuepartner Crowne Plaza Brussels Airport hebben we hiervoor coronaproof 
studios gebouwd.
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     Streaming studio CROWNE PLAZA

     Tafelgesprek 

De tafelsetting in een van de vele zalen van Crowne Plaza Brussels Airport biedt in een formele setting corona-
proof plaats aan 5 personen. Door de rondom aanwezige ledschermen kun je virtueel meerdere sprekers 
laten deelnemen of je kunt het decor op de schermen personaliseren naar uw (huis)stijl, sfeer en wensen. 

CROWNE PLAZA vanaf

€ 2.895
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     Streaming studio CROWNE PLAZA

     Casual 
CROWNE PLAZA vanaf

€ 2.895
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Dan stellen we hier onze casual setting voor:
Hier kan je jouw boodschap wat informeler wil overbrengen. Door het aanwezige decorscherm kun je 
virtueel je sprekers inbrengen in deze 3 persoons-studio. Drie personen kunnen simultaan in beeld gebracht worden. 



     SERVICES 

In de basis prijs van de studio’s zijn de volgende services inbegrepen:
•	 Zaalhuur inclusief decor & basisverlichting

•	 Technische setup voor 2 deelnemers en/of sprekers

•	 2u of 4u streaming, naargelang keuze pakket

•	 1 virtuele spreker via tv scherm

Prijzen zijn exclusief techniekeruren.
Uiteraard is het mogelijk om de streaming studio voor een langere tijd te huren. 
In	dit	geval	kan	er	een	specifieke	planning	worden	gemaakt	om	tot	een	juist	geheel	te	komen.

     PRIJZEN
Basispakket Basispakket Meerprijs

4 studio uren 8 studio uren extra spreker

Streaming Studio Tafelgesprek € 2.895 € 3.750 € 295

Streaming Studio Casual € 2.895 € 3.750 € 295

PFL heeft 12 studio’s in Brussel, Antwerpen, Turnhout en Heusden-Zolder. 
Er is altijd een studio bij jou in de buurt.

Contacteer ons voor meer informatie! Wij luisteren graag naar jouw verhaal.
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     CATERING packages CROWN PLAZA AIRPORT

Coffee break package
4 hours

•	 Unlimited	coffee	&	tea
•	 Unlimited still & sparkling water
•	 Fruit juice
•	 Sweet items such as cakes, brownie, … 

(6 p.p.)
•	 Fresh fruit 

€ 16
p.p. including VAT

Coffee break package
8 hours

•	 Unlimited	coffee	&	tea
•	 Unlimited still & sparkling water
•	 Fruit juice
•	 Sweet items such as cakes, brownie, … 

(9 p.p.)
•	 Fresh fruit

€ 23
p.p. including VAT

Sandwich lunch package

•	 3 types of sandwiches (e.g. bagel/ wrap/pistolet) 
with a variety of 
•	 Cold cut/ spreads
•	 Side salad
•	 Dessert
•	 Soft drinks

€ 18
p.p. including VAT

Dinner package
Different options are possible from a 1 to 
3-course menu, sandwich dinner including 
a hot option. Wine package is available and 
optional.

As from
€ 25 p.p.

Celebration package
•	 1 glass of cava
•	 2 appetizer snacks 
•	 Mix bowl of nuts or olives

€ 15
p.p. including VAT

Soft drink package Soft drinks are made available
(Coca Cola, Fanta, Sprite)

€ 6
p.p. including VAT
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