Total-e & Potvos bouwde drie instapklare
opnamestudio’s volledig voorzien van alle
techniek, meubilair én decoratie.
In de oude TVL-gebouwen jij als bedrijf, je
medewerkers, je klanten of leveranciers in
the spotlight.

VIA MEDIA

Potvos video
Iets wat je met plezier en passie doet,
levert indrukwekkende resultaten op.
Wij beginnen steeds met een analyse van jouw
doelstelling. Enkel op deze manier kunnen
we je de juiste begeleiding en ondersteuning
bieden doorheen het volledige productieproces.
Of je nu wil informeren, entertainen, inspireren
of betrokkenheid wil creëren, Potvos staat je
bij waar nodig.
Je kan rekenen op een videoteam waarin
professionaliteit en plezier hand in hand gaan.

Total-e

Total-e richt zich als totaal leverancier van diensten en
materialen exclusief op event professionals.
Wij streven er naar om verwachtingen te overtreffen. Van alles
en iedereen. Zelfs die van de meest ervaren event professional.
Idee voor jouw droomevent? Wij denken mee. Concept op
punt? Wij voeren het uit! Materiaal nodig? Wij hebben het!
Van concept, uitvoering tot verhuur, wij ondersteunen je! Ons
team is een explosie van creativiteit en flexibiliteit. Klaar om
de lat hoger te leggen. Creativiteit zit in ons DNA. Letterlijk.
Wij denken zonder creatieve limieten, en met het oog op een
technische haalbaarheid.
Our business is turning ideas into reality, inspiring our
clients and do the usual in an unusal way.

STUDIO 1
DE RONDE TAFEL

Een goed gesprek starten doe je aan de
ronde tafel. Breng een debat op gang of
geef je meer duiding aan de nieuwste
ontwikkelingen binnen je bedrijf of
sector. Aan onze ronde tafel kan je alle
richtingen uit op een meer formele
manier. Bepaal op voorhand rond welke
onderwerpen je wil werken. Op basis
daarvan nodig je de juiste mensen uit.
Belangrijke informatie of argumenten
zet je best op steekkaartjes. Als jij ons
de juiste tekst bezorgt, printen wij de
kaartjes voor je uit.

Vestig de aandacht 100% op de content of
informatie die je wil delen! Met een scherm
van 365 x 205 cm spat de boodschap
letterlijk van de muur. Dé ideale locatie voor
een keynote dus. Onze video wall bedien je
zelf of je laat je ondersteunen door een van
onze mensen. Er is ruimte genoeg om je vrij
te bewegen voor het scherm en makkelijk van
spreker te wisselen. Dat maakt je presentatie
onmiddellijk wat dynamischer. Daarnaast heb
je als spreker zicht op de live chat waardoor
je meteen kan inpikken op vragen en reacties.
Dynamische interactie creëren tijdens een
keynote staat centraal in deze studio.
Heb je niet dadelijk de juiste content ter
beschikking? Dan maken wij die met plezier
voor jou!

STUDIO 2
VIDEO WALL

Onze eigen interpretatie van het alom
bekende en gelijknamige TV-programma.
In een gezellige, huiselijke setting zet je
enkele mensen samen op de sofa voor een
ongedwongen gesprek. Ontdek hoe klanten,
medewerkers of leveranciers reageren op
nieuwe aspecten binnen je onderneming,
inspireer kijkers met verrassende gasten,
een moderator praat hierin feilloos alle losse
eindjes aan elkaar.
Dankzij ons uitgebreid netwerk in de
evenementensector en videowereld kunnen
wij, indien gewenst, zorgen voor de juiste
moderator.

STUDIO 3
LATE NIGHT

EEN KWALITEITSVOLLE
PRODUCTIE
...waarover deelnemers nog lang zullen napraten. Hoe wij dit
waar maken?
• Professionele geluidstechnieken
• 4K camera’s streamen in HD
• Hoogwaardig afgewerkte studio’s
• Duidelijke briefings & tips voor opname
• Team van zeer ervaren medewerkers
• Nauwkeurige montage en afwerking

GA VOOR EEN
TOTAALCONCEPT
Wij werken, indien je dat wenst, volledig
op maat een totaalconcept voor je uit. Een
concept waarin jij je boodschap of verhaal
op de juiste manier kan overbrengen naar
de deelnemers. Afhankelijk van wat jij wil,
kiezen we samen de juiste studio(’s). Of
we bouwen gewoon een nieuwe, volledig
gebrand naar jouw onderneming!
Op deze manier breng jij je organisatie
virtueel naar een hoger niveau. Ons
professioneel, maar ook plezant, team zorgt
ervoor dat jij je volledig kan focussen op de
opname. Wij regelen al de rest. Handig toch?

Ben je geinspireerd door onze settings?
Huur ze om zelf opnames te maken!
Volledig vrij van productiehuis of technische
partner. Zo werk je op eigen tempo aan je
project.

HUUR EEN
STUDIO

De verhuuroptie geeft je wel de
mogelijkheid om gebruik te maken van de
aanwezige materialen zoals: videoschermen,
verlichting, meubilair en decoratie.
Je hebt de mogelijkheid om je eigen team
aan te vullen met onze inhouse experten.
Wij ondersteunen graag jouw project.
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