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Impact | De afgelopen jaren hebben we honderden projecten met 
succes afgerond en bieden we nu het volledige live video communicatie 
scala: van bedrijfsupdates tot grote multi-stage festivals en van high-end 
webinars tot live talkshows van tv-kwaliteit.

Engagement | Wat echt belangrijk voor ons is, is dat we samenwerken 
om ervoor te zorgen dat het digitale formaat zo boeiend mogelijk is voor 
de kijker en dat zij van begin tot eind gefascineerd blijven. We denken 
mee vanaf het begin om de juiste content te creëren en de 
doelstellingen te behalen. Denk aan het script, het toevoegen van 
interacte en maken van de technische opzet. 

Top Notch Live Productie | We hebben ontzorgen je ook vanuit 
technisch oogpunt door er voor te zorgen dat de techniek volledig in 
orde is en dat je je zich nergens zorgen over hoeft te maken. We bieden 
producties op maat en gaan dat stapje verder om het meeste uit LIVE 
video voor jou te halen: het mixen en matchen van de juiste mensen met 
de beste apparatuur.
We Are Live | Jouw Live Video Productie Partner.

Waarom
WE ARE
LIVE



ONZE DIENSTEN

SERVICES 
- LIVE PRODUCTIE TEAM - Wanneer je al een plan hebt  
- FULL SERVICE CREATIVE TEAM - Van scratch tot het totaal concept

PRODUCTS
- TV GRADE PRODUCTIES
- PROFESSIONAL BASIC
- MUST SEE

Wat echt belangrijk voor ons is, is dat we met je samenwerken 
om een evenement te creëren dat zo boeiend mogelijk is voor 
de kijker en dat zij van begin tot eind gefascineerd blijven. Dit 
doen we door naar het script te kijken en voldoende interactie te 
faciliteren. Verder zorgen we ervoor dat de technologie 
voorhanden is en dat zowel jij als de host en de sprekers 
sprekers hier geen omkijken naar hebben!

CONCEPTING |  PRE PRODUCTION  |  PRODUCTION |  POST PRODUCTION



ONZE LIVE FORMATS

EVENT LIVESTREAMS: The Next Web, Unity, TEDx, Adyen, Rocky G, 
American Battle Monuments Commission
PRESENTATIONS: TEDx Ams, Barry Callebaut, ING, Akzo/Nobel,
ChicksloveFood, Bensdorp
AWARD SHOWS: Bols Around The World, Chivas Ventures Global Final, 
Great Place to Work, Kappers Award
HIGH END WEBINARS: SER, Rijkswaterstaat, Philips 
CONFERENCES: TNW Couch Conference, Visma, Adyen, IDEA 
TALKSHOWS: Adyen, D&B, ING, Randstad, TEDxSALONS
HYBRID EVENTS: The Hague & Partners, Kelvion
CAMPAIGNS: Het Mosselbureau, 
Nespresso

We Are Live biedt het volledige scala aan live streaming en live 
concepten; Van bedrijfsupdates tot grote multi-stage festivals en 
van webinars tot TV waardige live talkshows en campagnes.  

CONCEPTING |  PRE PRODUCTION  |  PRODUCTION |  POST PRODUCTION

https://www.wearelive.nu/case/the-next-web/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6684728247885819904/?actorCompanyId=18390010
https://drive.google.com/file/d/1ms7tQLd4W0VepFU00QQezejaD02Xn7Oa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_fdPTIv0URw
https://www.youtube.com/watch?v=s9SJx78BRgI
https://www.youtube.com/watch?v=im1xAjGD-Go&feature=youtu.be
https://player.vimeo.com/video/361322906/
https://drive.google.com/file/d/13NDn9kvOrgRCU02nWybYJTgXU6K_OwFL/view
https://www.youtube.com/watch?v=YbT2rxGhpnw
https://www.linkedin.com/posts/greatplacetoworknederland_vieren-greatplacetowork-nlbestworkplaces2020-activity-6679047727210405888-sO-v
https://www.youtube.com/watch?v=teIrFPonOxI
https://www.wearelive.nu/nl/klimaatplatform-webinars/
https://drive.google.com/file/d/1Oq_8CTO-8qPZm3eyfngz_PKNrziaINu1/view?ts=5eb841e8
https://www.youtube.com/watch?v=-EKgztF-h18#action=share
https://www.experienceconference.nl/page/776945%C2%A0
https://youtu.be/ZRVUdKsnc_o
https://www.linkedin.com/posts/wearelive-nu_hybrideevents-livestream-livevideo-activity-6677091844834258944-hmPH
https://www.youtube.com/watch?v=ObXO50AdZ4U#action=share
https://drive.google.com/file/d/1ms7tQLd4W0VepFU00QQezejaD02Xn7Oa/view?usp=sharing
https://www.mosselen.nl/nl/mosselchallenge/
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https://www.wearelive.nu/#about

