
Startkit: jouw online 
evenement met Zoom

evisit is marktleider in het ondersteunen van 
zakelijke eventmanagers



Beste eventmanager,

Voor iedereen is het leven momenteel helemaal anders, vooral voor de eventmanagers.
De evenementen moeten opeens online georganiseerd worden. Elkaar helpen en
ondersteunen in deze gekke tijd is juist nu essentieel. Bij het opeens online organiseren
van een evenement komt veel kijken. Daar willen wij jou bij helpen.

Wat kunnen wij betekenen voor jouw online event?
•  Wij maken samen de planning
•  Wij doen de inrichting van de tool
•  Wij begeleiden tijdens het evenement
•  Wij instrueren en trainen de sprekers 
•  Jij hoeft je alleen te focussen op het programma 
•  Indien gewenst, versturen wij ook de mailings en de sms berichten 

Dagelijks ondersteunen wij vele zakelijke eventmanagers in hun werkzaamheden.
Zo besparen zij tijd, verhogen we samen de kwaliteit en verbeteren we de rapportages.

evisit is uniek. We leveren niet alleen hoogwaardige software oplossingen, maar kunnen
je tevens ondersteunen in online events, marketing & communicatie, customer care en
onsite (wanneer dit weer toegestaan is).

Het lijkt ons erg leuk om samen met jou een project op te pakken en deze in te vullen.
Wij zijn ervan overtuigd dat je net als onze andere klanten daarna niet anders wil.

Hartelijke groet,

Team evisit



Set up kosten

Abonnementskosten ZoomMeeting:
◦  tot 100 deelnemers: €13,99 per maand per host
◦  tot 300 deelnemers: €189,90 per maand inclusief 10 hosts (minimum is 10 

hosts)

ZoomWebinar (add-on op Meeting)
◦  tot 100 deelnemers: €37,00 per maand 
◦  tot 500 deelnemers: €130,00 per maand
◦  tot 1000 deelnemers: €316,00 per maand 
◦  tot 3000 deelnemers: €921,00 per maand
◦  tot 5000 deelnemers: €2316,00 per maand 
◦  tot 10.000 deelnemers: €6036,00 per maand

Inrichten jouw online evenement

Activatie en planning Eenmalig €450,- (per event)

Inrichten jouw online evenement:
•   event aanmaken

•  programma met elkaar �netunen

Inschatting: 2 uur (€95,- per uur)

Event onboarding en dry run
•  Uitleg en training van de tool aan eventmanager, sprekers 

en overige crew.
•  Doel: hoe werkt de tool tijdens het event?

Inschatting: 4 uur (€95,- per uur) 

Ondersteuning tijdens evenement 
•  Rol als host (beheren knoppen)
•  Startscherm (met evt. muziek)
•  Pauze scherm (met evt. muziek)
•  Polls inschieten 
•  Evt. vragen beantwoorden in de chat 
•  Draaiboek coördineren

€95,- per uur

Uitnodiging en communicatie (optioneel)

Inrichten sms bericht en versturen sms €45,- en €0,20 per sms bericht

Opmaken, testen en versturen van uitnodiging €250,-

Import genodigden (als uitnodiging gewenst is) €85,-

Opmaken, testen en versturen van reminder €250,-

Opmaken, testen en versturen van dankmail €250,-

Opmaken en versturen enquete €200,-


