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Wat is een webinar?
Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door 
duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt 
uw deelnemers met interactieve elementen nauw bij uw verhaal en u 
bespaart tijd en kosten voor uzelf en uw deelnemers. Na afloop ontvangt 
u zeer gedetailleerde statistieken over het kijkgedrag en participatie van 
de deelnemers.

Interactie en conversie
Laat geïnteresseerden in actie komen. Uw 
deelnemers zullen tijdens een webinar niet 
alleen kijken en luisteren, maar ook direct 
reageren en vragen stellen. Presenteer uw 
product en genereer leads door de inzet 
van call-to-action functies. 

Betrokken publiek
Creëer met een webinar betrokkenheid 
door de mening van deelnemers te horen. 
Met chatfunctie kunt u uw doelgroep tijdens 
het webinar live om feedback en input 
vragen of via pollvragen multiple-choice 
vragen voorleggen. Gebruik daarnaast de 
webinarstatistieken voor uw follow-up.



1001 toepassingen
Een webinar kan op veel verschillende manieren van waarde zijn voor 
uw organisatie. OnlineSeminar denkt met u mee over de meest treffende 
oplossing voor uw webinar. Ons platform wordt continu verbeterd, 
waardoor de inzet van webinars steeds meer vormen kent.

Online training & 
e-learning
Geef een live training en laat direct 
zien wat u presenteert door middel 
van desktop sharing. Bovendien 
kunt u opgedane kennis direct 
testen door de inzet van pollvragen 
en een afsluitende toets.

Interne 
communicatie
Presenteer uw nieuwe productlijn 
of de strategie voor het komende 
kwartaal in een webinar dat alleen 
toegankelijk is voor genodigden. 
Deel op een veilige manier 
vertrouwelijke informatie, waar 
ter wereld uw werknemers zich 
ook bevinden. 

Content marketing
Deel uw kennis met uw doelgroep. 
Een informatierijke presentatie 
met PowerPoint, pdf-bestanden 
en videomateriaal is niet alleen 
tijdens de uitzending waardevol. 
Het webinar wordt opgenomen 
en kan achteraf on demand terug 
gekeken worden. Gebruik ook de 
call-to-action functies om leads te 
genereren!



Wat biedt OnlineSeminar?
Het OnlineSeminar platform is volledig webbased en zeer eenvoudig in 
gebruik. Naast de voortdurende professionele begeleiding van ons team 
krijgt u vooraf ook training in het gebruik van het platform. Bovendien 
worden deelnemers aan uw webinar ontvangen in een in uw huisstijl 
ontworpen webinaromgeving.

Deelnemers van uw webinar doorlopen 
een simpel registratieproces en kunnen 
eenvoudig het webinar volgen, op een 
tablet, laptop of pc. Nodig aan het eind van 
de uitzending uw deelnemers automatisch 
uit voor uw volgende webinar!

Tijdens de uitzending worden alle data 
geregistreerd, zodat u na afloop van het 
webinar de beschikking heeft over een 
schat aan informatie. Daarnaast kunt 
u achteraf de opname van het webinar 
door middel van de on demand versie 
beschikbaar stellen.

Richt in een handomdraai uw webinar 
in met onze gebruiksvriendelijke 
beheeromgeving van OnlineSeminar. 
PowerPoint-presentaties of pdf-slides, 
YouTube filmpjes, desktop sharen, live 
chat en live video en audio zijn allemaal 
inbegrepen. U bepaalt zelf wat u tijdens uw 
webinar gebruikt.

Ons webinarplatform is volledig webbased, 
Het installeren van software is in 99% van 
de gevallen niet nodig. U kunt de regie 
tijdens uw webinar geheel zelf in handen 
nemen of aan ons geven; de keuze hierin 
is aan u.



Overal te volgen
• Het OnlineSeminar platform is 

webbased; uw webinar is over de hele 
wereld te volgen

• Uw webinar is ook te volgen met de iPad 
en Android app

Uw huisstijl
• Compleet op maat gemaakte 

webinaromgeving
• Alle communicatie rondom uw webinars 

in uw eigen huisstijl
 

Presentatie
• PowerPoint of pdf
• Video weergave (ook YouTube)
• Desktopsharing
• Deel een bestand
• Fullscreen weergave

Rapportages
• Aanwezigheidspercentages
• Antwoorden op pollvragen en enquêtes 

Follow-up op maat
• Contactgegevens
• Clicks op call-to-action buttons
• Chathistorie 

Snelle registratie
• Inloggen met e-mail of social media
• Automatisch verstuurde bevestiging- en 

herinneringsmails
• Optionele agendaherinneringen
• Optionele sms-herinneringen

Studiofaciliteit
• OnlineSeminar studio
• Eigen studio
• Mobiele studio

Interactiviteit
• Stel pollvragen
• Gebruik call-to-action mogelijkheden
• Toon een ticker-tape
• Neem een enquête af
• Automatisch opnieuw uitnodigen

On demand-archief
• Uw eigen webinararchief
• On demand terugkijken en delen

Capaciteit
• Maximaal 5.000 deelnemers
• Ongelimiteerde tijdsduur
• Gratis of betaalde deelname

Professionele
ondersteuning

Interactie en 
betrokken deelnemers

Uitgebreide rapportage
van uw webinar

Gemak en mogelijkheden

?



Een webinar in 7 stappen
De organisatie van een webinar bestaat uit 7 stappen die u in drie fases 
doorloopt. De experts van OnlineSeminar begeleiden u hierbij.

Opzetten van uw webinar
1. Opzetten van uw webinar in een op maat gemaakte omgeving
U geeft een datum, tijdstip en het beoogde aantal deelnemers aan, en of het 
webinar openbaar of voor een select publiek is.

2. Identificeren van uw doelgroep
OnlineSeminar kan de werving van deelnemers ondersteunen met bijvoorbeeld 
interactieve LinkedIn banners, of andere promotiemidellen.

3. Uitnodigen van deelnemers aan uw webinar
Nodig deelnemers uit door uw webinarlink te verspreiden via mail, social media 
of uw website. Uw deelnemers ontvangen automatisch een reminder.

Uitzenden van uw webinar
4. Uitzenden van uw live webinar
Naast de presentator zijn er tijdens de uitzending moderatoren aanwezig, 
zij behandelen de vragen die binnenkomen via de chatfunctie. Ook is het 
productieteam van OnlineSeminar aanwezig ter ondersteuning.

5. Delen van uw webinar opname
Webinars worden live uitgezonden en na afloop komt er een terugkijklink 
beschikbaar. Daarnaast maken we een on demand webinararchief voor u aan. 

Verzorgen van uw follow-up
6. Analyseren van gedetailleerde statistieken
Krijg inzicht in onder andere contactgegevens, clicks op call-to-actions, 
antwoorden op polls en enquêtes, en de participatiegraad. 

7. Verzorgen op maat gesneden follow-up
U kunt uw deelnemers bijvoorbeeld automatisch uitgenodigen voor uw volgende 
webinar. Wanneer er call-to-action buttons gebruikt zijn, kunt u deze deelnemers 
direct benaderen.
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Servicemodellen
OnlineSeminar hanteert twee service modellen. U kunt kiezen voor 
volledige ondersteuning van het OnlineSeminar team, of de organisatie 
en uitzending zelf verzorgen.
Welke variant u ook kiest, de uitgebreide functionaliteiten zoals 
bevestigingse-mails, reminders via e-mail en sms, chat, pollvragen, 
enquêtes en desktopsharing zijn altijd onderdeel van uw webinar.

Fullservice webinars
Bij fullservice webinars ondersteunen 
wij u volledig tijdens het gehele webinar 
traject. Bij iedere uitzending is technische 
begeleiding aanwezig die met u meekijkt en 
ondersteunt. Verder verzorgt OnlineSeminar 
onder andere de uitnodigingen en e-mail- 
en sms-herinneringen. De prijsopbouw 
van een fullservice webinar is gebaseerd 
op drie elementen:
 
• Webinar prijs, afhankelijk van het aantal 

deelnemers in de live-uitzending
• Studiofaciliteit, u zendt uit vanuit een 

van de studio’s van OnlineSeminar, onze 
mobiele studio, of uw eigen studio

• Terugkijklink, waarmee een webinar 
een jaar lang on demand beschikbaar is

Selfservice webinars
Wilt u alles zelf in de hand hebben?  
Dat kan ook. Aangezien het OnlineSeminar 
platform volledig webbased is, kunt u zelf  
voorbereiden, uitzenden en evalueren. 

U kunt hierbij losse webinars organiseren, 
maar u kunt ook een flatfee-contract 
afsluiten, zodat u de volledige controle 
heeft over de invulling en uitzending van 
uw webinars.

Webinars zijn méér dan online 
presentaties. Onze opvatting is dat 
uw boodschap daadwerkelijk aan 
moet komen bij uw doelgroep. 
Hier werken wij elke dag aan.
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Wij ondersteunen u in het overbrengen 
van uw boodschap, live en interactief. Dit 
doen we door het faciliteren van webinars 
via het OnlineSeminar platform. Webinars 
zijn seminars of presentaties die live online 
worden uitgezonden, vandaar onze naam 
OnlineSeminar.

Een webinar levert optimaal rendement op 
wanneer alles tot in de puntjes geregeld 
is. Daarom assisteren wij u bij alle stappen 
zoals het opzetten, uitzenden, en evalueren 

van uw webinar. We bieden daarnaast ook 
sprekerstrainingen, ondersteunen u met 
de marketing rondom uw webinar, en 
evalueren altijd gezamenlijk de resultaten.

Naast dat we marktleider op het gebied 
van interactieve webinars in Nederland 
zijn, faciliteren wij ook internationale 
uitzendingen. Op dit moment bieden we 
met ons platform webinars aan in de talen 
Chinees, Frans, Duits, Engels, en natuurlijk 
Nederlands.

Wij zijn OnlineSeminar

` Direct een prijs of antwoord op uw vraag? 

Bel +31 20 8457405.


