
Startkit: jouw online 
evenement met Hopin

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.

Van plenaire opening tot interactieve sessies, virtuele stands en netwerken. Veel is 
mogelijk! 

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

Bekijk ook de video's over de mogelijkheden voor jouw online event. Klik hier.

https://www.evisit.nl/onlineevent-videos


Set up kosten

Abonnementskosten Gratis - abonnement van evisit met evisit logo
Eigen account €99,- per maand

Kosten per registratie €0,50

Inrichten jouw online evenement

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

Inrichten jouw online evenement:
•  event aanmaken
•  programma bepalen
•  programma opzetten in de tool 

(receptie/stage/sessies/netwerken/stands) 

Inschatting: 2 uur (€95,- per uur) 
(events met meer dan 6 sessies hebben 
een langere tijd van inrichting nodig)

Event onboarding
•  Uitleg en training van de tool en backstage 

aan eventmanager, sprekers en overige 
crew. 
Doel: hoe werkt de tool tijdens het event?

3 uur (€95,- per uur)

Ondersteuning tijdens evenement
•  Polls inschieten
•  Vragen beantwoorden in de chat

€95,- per uur

Uitnodiging en communicatie (optioneel)

Inrichten sms bericht €45,-

Versturen sms bericht €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,-


