
ROTTERDAM AHOY IS OPEN! 
Aangepast aan de actuele richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM is het mogelijk om in Ahoy bezoekers 
te ontvangen en evenementen te organiseren. Met Studio Ahoy is het mogelijk om naast live publiek ook een 
groot publiek online te bereiken en aan te spreken. 

STUDIO AHOY
Met in achtneming van alle maatregelen op het gebied van afstand en hygiëne is bezoek aan Ahoy goed 
mogelijk. Geen zorgen over veiligheid, want die staat voorop. Denk aan online registratie van bezoekers, 
goede routing en betrouwbare hygiënische voorzieningen.

Om je doelgroep te bereiken zijn er vanuit Rotterdam Ahoy verschillende studiomogelijkheden, waaronder 
Studio Ahoy. Een hybride variant met publiek is geen probleem, seating kan zodanig ingericht worden dat de 
geldende afstandsnorm gehandhaafd blijft. U kunt bovendien uw publiek uitbreiden met een online platform 
en zo uw doelgroep eenvoudig vergroten. Studio Ahoy heeft een samenwerking met het professionele 
platform Online Seminar, maar u kunt ook gebruik maken van eigen kanalen (bijvoorbeeld Zoom of Teams).
Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden op een rij. 

STUDIO AHOY BASIS 
De basisopstelling van Studio Ahoy bestaat uit:

• vijf camera’s inclusief vier statieven
• drie 27” monitoren
• zes LED flood lights
• twee Ledgo spots
• vijf microfoons inclusief zenders
• zes 65” digitale decorwanden inclusief standaards
• een regisseur
• een technicus
• projectmanagement

Studio Ahoy Basis is exclusief het gebruik van het platform van Online Seminar.
Inbegrepen zijn parkeerkaarten, koffie, thee en water voor vijf personen.

De basisopstelling met genoemde faciliteiten is te huur voor € 4.105,- per dagdeel (4 uur).

ROTTERDAM AHOY
BUILT FOR LIVE & STUDIO EXPERIENCES



Wilt u via Studio Ahoy live uitzenden met het professionele platform van Online Seminar, dan kunt u gebruik 
maken van onderstaande pakketten: Studio Ahoy Online of Studio Ahoy Hybrid.

Met beide varianten kunt u direct chatten met uw publiek, pollvragen toevoegen en data van uw deelnemers 
te verzamelen. Tegen meerprijs kan dit geheel in de look&feel van uw merk of organisatie.
Voor de inhoudelijke invulling, het opzetten van een draaiboek en de uiteindelijke uitzending wordt u 
volledig begeleid door een professionele projectmanager. Naast de faciliteiten van de basisopstelling van 
Studio Ahoy staat er ook een technische moderator tot uw beschikking gedurende de uitzending.

Studio Ahoy is de ideale locatie voor webinars, talkshows, e-learnings, bedrijfspresentaties of iedere andere 
vorm van een online of hybride evenement. We denken graag met u mee en u bent van harte welkom bij 
Rotterdam Ahoy!

Inbegrepen zijn parkeerkaarten, koffie, thee en water voor vijf personen.

Wilt u meerdere bezoekers live ontvangen of heeft u andere specifieke wensen, dan is maatwerk uiteraard 
mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met: 

Arian Schelling  
T  010 - 293 3252    
E a.schelling@ahoy.nl

Studio Ahoy Online     Studio Ahoy Hybrid 

       Op basis van max. 30 bezoekers live

Bezoekers online Prijs per dagdeel (4 uur)   Bezoekers online Prijs per dagdeel (4 uur)

1-50  € 4.465,-    1-50  € 5.940,-

51-250  € 5.215,-     51-250  € 6.690,-

251-500  € 5.965,-    251-500  € 7.440,-

501-1000 € 6.915,-     501-1000 € 8.390,-

boven 1000 € 7.960,-    boven 1000 € 9.435,-

ROTTERDAM AHOY
BUILT FOR ONLINE & HYBRID EXPERIENCES


