business as
unusual

Welkom bij HUP!

De sportiefste vergaderlocatie van Nederland. Wij bieden je enorm veel ruimte en talloze
mogelijkheden om jouw bijeenkomst onvergetelijk te maken. Want waar ga je na een meeting met de
glijbaan naar beneden? Of daag je elkaar tussendoor uit voor een potje pingpong? Bij HUP natuurlijk.
Hier tackel je als team elke uitdaging met het grootste plezier. Online, hybride of live? Het is aan jou
hoe je het invult. Natuurlijk helpen wij je een handje en delen we graag onze kennis en expertise.

Online meetings & hybride events

Fysieke bijeenkomsten op gepaste afstand en met een kleine groep
kunnen natuurlijk prima in een van onze ruime zalen. Maar wat als je
een groter bereik aan deelnemers wilt? Een internationaal team wilt
toespreken? Of niet iedereen aanwezig kan of wil zijn? Kies dan voor
een online of hybride evenement.
Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Hybride meetings en
events zorgen voor de ideale combinatie van online en offline
communicatie. Het is dé manier om in deze bijzondere tijd met elkaar
in contact te blijven en als organisatie zichtbaar te zijn. In HUP maken
we er een sport van om jouw live, online of hybride event tot een veilig
en doeltreffend succes te maken. Voor elk type online meeting of
hybride event hebben wij een passende oplossing met goede ondersteuning.

Jouw online/hybride event in HUP

Fysieke bijeenkomsten op gepaste afstand en met een kleine groep kunnen natuurlijk prima in een
van onze ruime zalen. Maar wat als je een groter bereik aan deelnemers wilt? Een internationaal
team wilt toespreken? Of niet iedereen aanwezig kan of wil zijn? Kies dan voor een online of hybride
evenement.
Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Hybride meetings en events zorgen voor de ideale
combinatie van online en offline communicatie. Het is dé manier om in deze bijzondere tijd met elkaar
in contact te blijven en als organisatie zichtbaar te zijn. In HUP maken we er een sport van om jouw
live, online of hybride event tot een veilig en doeltreffend succes te maken. Voor elk type online
meeting of hybride event hebben wij een passende oplossing met goede ondersteuning.

Hybride Small

Hybride medium

•
•

•

•

•
•
•

Gebruik van de Kandao Meeting
360° Conferencing Camera
TV scherm
Instructies voor dagvoorzitter/
trainer
Toegankelijk met alle bekende
platforms (Zoom, Webex, Teams)
Technische ondersteuning op
afroep
Maximaal 12 personen op locatie

Gratis bij één van onze vergaderpakketten
Zilver of Goud (hele of halve dag)

•

•
•
•
•
•

Professionele conference camera
en microfoon op een vaste positie
Laptop inclusief stream server naar
bekende platforms en/ of socials
(Zoom, Webex, Teams, Facebook,
YouTube, e.d.)
Professionele operator voor
bediening (5 uur)
Digitale opname
TV scherm of beamer & scherm
Maximaal 30 deelnemers op locatie
Diverse upgrade mogelijkheden:
lichtsets, extra camera’s voor
schakelpresentaties, titelbalken,
logo in beeld, chatfunctie,
cameraman, e.d.

Vanaf € 765,50 voor halve dag. Elke
deelnemer op locatie € 29,00 op basis
van vergaderarrangement Zilver – halve
dag zonder lunch. Liever inclusief een
heerlijke lunch? Een dagarrangement?
Of een toffe motivational speech van
een (ex) topsporter? Vraag naar onze
mogelijkheden.

HUP Academy
Onze HUP Academy biedt inspiratiesessies,
trainingen en motivational speeches op gebied
van Team performance, Mentale veerkracht,
Vitaliteit en Zelf effectiviteit. Je komt vooral
naar HUP, omdat je dingen nét anders aan
wilt pakken. In een inspirerende setting, waar
sport en fun centraal staan. Maar waar we
vooral ook impact maken en memorabele
momenten beleven. Spice up your (online)
meeting of hybride event met inspiratiesessies
en motivational speeches van (ex) topsporters
en high performance trainers. Laat je inspireren
of kies voor een duurzame verandering bij jezelf
of in je team.

Hybride large
•

•
•

Advies op maat (platform- en
project management, professionele
ondersteuning, studio, interactie,
materialen, e.d.)
Eén of meerdere zalen
Maximaal 135 deelnemers op
locatie

Tarieven op aanvraag

SPORT
EAT SLEEP
REPEAT

Klik hier
voor meer
informatie

Alles om jouw team nog beter te maken.

Nieuwsgierig?
Heb je vragen of ben je nieuwsgierig naar onze mogelijkheden? Dat snappen wij.

Ons HUP team staat in de startblokken om jou te helpen. Vul ons contact formulier in - klik hier - en we nemen binnen
48 uur contact met je op. Of mail of bel ons via Meetings@hup.eu | +31 (0)492 - 67 89 41.

