
STAY CONNECTED
GO VIRTUAL OR HYBRID!



APOLLO HOTELS & 
LEONARDO HOTELS 
Apollo Hotels & Leonardo Hotels maken deel uit van de Fattal Hotel Group. 
Onze hotels bevinden zich op de mooiste locaties in Nederland en België, 
variërend van levendige steden en dichtbij luchthavens, tot locaties langs 
de kust en in een groene omgeving. 

Wij hebben een passie voor Meetings & Events en Food & Beverage. Dit 
komt komt tot uiting in diverse vergaderlocaties en toprestaurants, zoals 
Event Centrum Vinkeveen aan het water, teambuilding op het strand van 
Ijmuiden, fine dining bij Floor17 op 85 meter hoogte, unieke belevenissen 
bij Chef’s! Food & Drinks, of een van onze andere restaurants. Welk hotel je 
ook kiest, wij maken uw verblijf onvergetelijk.

MEER INFORMATIE
www.apollohotels.nl  | www.leonardo-hotels.com

GO VIRTUAL 
OR HYBRID!
Organiseer je een livestream voor een conferentie, vergadering of 
workshop? Wij bieden een streaming oplossing voor elk evenement; van 
de benodigde techniek tot de juiste opstelling in de vergaderzalen, die 
zorgt voor de juiste sfeer. 

Hoe werkt dit? We verbinden het evenement op locatie in een van onze 
Meeting zalen aan een online platform waar deelnemers het evenement 
op een interactieve manier kunnen beleven. Van een plenaire sessie met 
bedrijfspresentaties, keynote sprekers en entertainment, tot break-out 
sessies, interactieve tafelopstellingen en networking & matchmaking 
tools. Op deze manier is het aantal aanwezigen onbeperkt!

VOOR ADVIES OP MAAT
hybridmeetings@leonardo-hotels.nl | +31 (0) 850071344

“STAY CONNECTED
GO VIRTUAL OR HYBRID!”

www.apollohotels.nl
www.leonardo-hotels.com






Een duurzame oplossing
Minder reizen, minder maaltijden en minder afval zorgen voor een 
milieuvriendelijker evenement. Bij Leonardo Hotels & Apollo Hotels, zijn we 
ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de 
maatschappij en willen op een dusdanige manier handelen dat de natuurlijke 
omgeving ook behouden blijft en beschikbaar is voor toekomstige 
generaties. Wij doen dit door verdere integratie van duurzaamheid in onze 
bedrijfsprocessen, diensten en producten. Ook zijn al onze hotels 
Green Key gecertificeerd.

Het draagt bij aan je ‘Duty of Care’
De gezondheid en veiligheid van uw werknemers en aanwezigen is onze 
nummer één prioriteit. Daarom hebben wij uitgebreide gezondheids- 
en veiligheidsmaatregelen getroffen volgens de richtlijnen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze richtlijnen 
zijn erop gericht om de gezondheid van alle gasten en medewerkers te 
beschermen tijdens de organisatie van bijeenkomsten. Al onze hotels zijn 
voorzien van het Health & Safety label.

Verbind met een groter publiek
Geografie is niet langer een barrière voor deelnemers om jouw evenement 
bij te wonen, je kunt nu een wereldwijd publiek bereiken doormiddel 
van een virtueel of hybride evenement. Het toevoegen van een virtueel 
component aan een in-person evenement verhoogt de opkomst tot 10 keer 
of meer. Dit bredere bereik zal meer sponsors toelaten met een veel groter 
publiek waardoor u creatief kunt zijn in de sponsorpakketten.

Ontmoet je publiek live & on-demand en interactief
Virtuele en hybride vergaderingen zijn live & on-demand. Ze bevorderen 
de interactie zonder fysiek aanwezig te zijn en zijn super geschikt om 
resultaten te monitoren en te analyseren. 

Een flexibele en efficiëntie oplossing
Het bijwonen van een virtueel evenement geeft de aanwezigen meer 
flexibiliteit en is qua tijd enorm efficiënt. Er wordt bijvoorbeeld veel reistijd 
bespaard. Een virtueel of hybride evenement draagt bij aan een betere  
leef-werkbalans van de aanwezigen.

WAAROM EEN VIRTUEEL 
OF HYBRIDE EVENEMENT?

https://www.greenkey.nl/
https://www.apollohotels.nl/coronavirus/
https://www.apollohotels.nl/coronavirus/
https://www.hrs.com/enterprise/en/integrations/clean-safe-protocol/


VIRTUELE 
EVENEMENTEN
Virtuele evenementen zijn evenementen 
waarbij iedereen online aanwezig is. 
Geheel virtuele evenementen zijn 
geschikt wanneer je geen onsite 
evenement kunt organiseren, een klein 
budget hebt, of als de informatie die je 
wilt delen effectief kan worden gedeeld 
via video.

Voorbeelden van effectieve virtuele 
evenementen zijn webinars, regelmatige 
teamvergaderingen, studiegroepen of 
executive panels.

customer success groups, study groups 
or executive panels. 



VIDEO CONFERENCING

Amsterdam

Berlin

London
VinkeveenLocatie:

Locatie:

Locatie:

Locatie:

Voorbeeld van 
aanwezigen:

VERGADER ZAAL

VIRTUELE 
BEZOEKERS

3 mensen



HYBRIDE 
EVENEMENTEN
Een hybride evenement combineert een “live” 
persoonlijk evenement met een “virtueel” online 
component. Als organisator organiseer je twee 
evenementen in één. Het uitvoeren van een 
geweldig onsite evenement en het produceren 
van een boeiend evenement voor jouw online 
deelnemers. 

Virtuele ervaringen kunnen net zo effectief zijn 
als traditionele face-to-face vergaderingen en 
evenementen, maar ze moeten anders worden 
geregeld. 

Ons Meetings & Events team, samen met onze 
technologiepartners, helpen je en adviseren 
je over welke virtuele component of hybride 
oplossing het beste past om van jouw volgende 
evenement een succes te maken.

WIJ BIEDEN 
VERSCHILLENDE 
OPLOSSINGEN VOOR 
HYBRIDE EVENTS:

•  Streaming
•  1 locatie & 1 vergaderzaal
•  Meerdere vergaderzalen op 1 locatie
•  Meerdere locaties



STREAMING
Met live presentatoren voor een echte evenement ervaring, maar met 

jouw gasten die virtueel aanwezig zijn. Perfect wanneer je wilt dat jouw 
presentatoren actief met elkaar communiceren op een uniek podium. 

Denk maar aan een debat, een product- of dienstpresentatie.
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1 LOCATIE & 1 VERGADERZAAL
Verbind jouw aanwezigen van verschillende bestemmingen op een unieke plaats. Perfect voor 
kleine evenementen. Breng jouw deelnemers op dezelfde locatie en maak virtueel contact met 
de rest van jouw team of klanten.  Denk maar aan een debat, een product- of dienstpresentatie

VIRTUELE 
BEZOEKERS
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MEERDERE VERGADERZALEN OP 1 LOCATIE
Er is een grote groep die het evenement fysiek bijwoont in meerdere vergaderzalen 

op dezelfde locatie.  Perfect voor een groot evenement waarbij de deelnemers fysiek 
aanwezig moeten zijn. Boek meerdere vergaderzalen in hetzelfde hotel en verbind ze 

digitaal met elkaar alsof het een uniek groot evenement is.
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AMSTEL 2

DE DAM

AMSTEL 1
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Amsterdam
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PROFESSIONELE TECHNOLOGIE
Met onze professionele in-room technologie voor kleine vergaderingen 
zorgen we voor een vlekkeloze uitvoering. Geen geluidsproblemen, 
slechte internetverbindingen of video haperingen. Voor meer complexe 
behoeften werken we samen met high-end technologieleveranciers om 
op maat gemaakte oplossingen te bieden en bieden de nodige hulp bij het 
organiseren van evenementen, van professionele streamingoplossingen 
tot uitgebreide hybride evenementplatforms en alles daartussenin.

TIP: Maak tijd vrij om te oefenen! 
Er is niets erger dan slecht beeld en geluid bij het bekijken van een virtueel 
evenement, dus het is essentieel om de streaming oplossing en de 
verbinding te testen van eventuele externe luidsprekers zodra deze op het 
programma zijn bevestigd.

CONTACT  ADVIES OP MAAT

   Apollo Hotels & Leonardo Hotels
   Hybridmeetings@leonardo-hotels.nl | +31 (0) 850071344


