


Bij Q Broadcasting maken 
we high-end producties 
vanuit onze uitzend- en 
productiestudio in Brabant. 

WWe werken met onze klanten aan grote en 
kleinere projecten om unieke 
evenementen over de hele wereld uit te 
zenden. Wij leveren de hoogst mogelijke 
productiewaarde, waardoor je boeiende 
events kunt maken die de betrokkenheid 
van het publiek maximaliseert.

Maar Q BMaar Q Broadcasting biedt meer dan 
alleen de state-of-the-art technologie. Ons 
eigen team van experts zorgt er niet 
alleen voor dat ieder evenement er 
fantastisch uitziet, maar óók dat alles van 
begin tot eind soepel verloopt. Wij hebben 
bij Q Broadcasting alles in huis om impact 
te mate maken! 

Over ons
WELKOM!



Q Broadcasting is een multi-mediabedrijf in Brabant dat zich gespecialiseerd heeft in het verzorgen van professionele 
tv-uitzendingen en online webinars. Het beschikt over supermoderne studio’s die voorzien zijn van de allernieuwste 
technieken, decors en features. Door de grote flexibiliteit van de in het complex aanwezige studio’s kunnen er naast de 
normale webinars ook grootschalige online events gehouden worden.

In het Studiocomplex in Udenhout (vlakbij Tilburg) vind je dan ook werkelijk álles wat  nodig is om ieder uniek project tot het 
hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te tillen. Waarbij de ervaren crew, met hun passie en affiniteit voor het vak, het verschil ook 
echt weet te maken. 

De De welbekende ‘Brabantse gezelligheid’ vind je o.a. terug in de ruime loungeruimte, waarvandaan met een hapje en een 
drankje ook meteen meegekeken kan worden met de opnames. Naast de diverse studio’s en regieruimtes zijn er ook 
voldoende kantoor- en vergaderruimtes beschikbaar voor productiewerkzaamheden. Uiteraard is er ook gedacht aan een 
ruim opgezette visagie ruimte. 

‘PROFESSIONELE 
UITZENDINGEN IN 
HET HILVERSUM 
VAN BRABANT’









Presentator /
dagvoorzitter

Het Het kan een uitdaging zijn om naast 
de perfecte studio ook een 
professionele presentator of host te 
vinden. Wij werken daarom al jaren 
samen met bekende presentatoren 
vanuit de TV wereld die naast 
professionaliteit ook direct een 
positipositieve herkenbaarheid geven aan 

Deskundig en ervaren 
technisch team

Onze producers en technische 
experts, die ook uit de professionele 
Hilversumse wereld komen, beheren 
de content en productie-flow. 
TTerwijl onze audio- en video engineers 
schakelen tussen de content voor een 
professionele productie.

Toegewijd 
projectmanagement 

Onze ervaren projectmanagers zijn ware 
oplossingsarchitecten en zullen het hele 
proces van planning tot post-event 
begeleiden.

TEAM 
VAN EXPERTS
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