Maak eenvoudig verbinding,
interacteer en communiceer
met Kinly Event Services
Virtuele online-evenementen veranderen de manier waarop bedrijven met hun
publiek communiceren door traditionele events te organiseren maar deze
online te hosten. Tijdens deze uitdagende COVID-19-tijden is dit nog
relevanter geworden.

Waarom Kinly Events?
Betrek werknemers, partners, klanten en andere belanghebbenden op een effectieve manier
Het valt niet te ontkennen dat de coronavirus pandemie een ernstige impact heeft op zowel
interne communicatie als geplande klantevenementen. In plaats van een evenement helemaal te
annuleren of te proberen technologieën in te zetten die niet geschikt zijn voor effectieve communicatie op
grote schaal, kunnen bedrijven met Kinly Event Services virtuele online Town Hall-vergaderingen of
meerdaagse trainingsevenementen organiseren, nieuwe producten en oplossingen presenteren, of gewoon
bedrijfsboodschappen delen op een kosteneffectieve en eenvoudige manier.
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Hoe kan Kinly Events helpen?
Ga van fysiek naar virtueel

Het COVID-19-virus heeft er voor het annuleren
of uitstellen van klantbijeenkomsten, seminars,
conferenties en beurzen van elke omvang gezorgd.
Bescherm jouw business en ga online met Kinly
Events.

Eenvoudig uitzenden en deelnemen

Deelnemers hebben alleen een standaard
webbrowser nodig om aan het virtuele evenement
deel te nemen, waardoor u uw evenement
gemakkelijk naar een breed publiek kunt uitzenden
en deelnemers gemakkelijk kunnen deelnemen.

Effectief leiderschap

In tijden van onzekerheid kijken werknemers naar
hun senior management voor consistente,
zelfverzekerde communicatie. Kinly Events maakt
dit op een effectieve en gemakkelijke mogelijk.

Welzijn van medewerkers en
belanghebbenden

Professionals over de hele wereld strijden om de
effecten van COVID-19 in te dammen en de
veiligheid en het welzijn van het personeel te
waarborgen. Effectieve virtuele communicatie is
daarbij een belangrijk onderdeel.

Kostenbeheersing

Aangezien de impact van de COVID-19 invloed
begint te krijgen op het bedrijfsleven en de
economie in het algemeen, worden alle kosten
onder de loep genomen. Lage opstart- en
gebruikskosten maken Kinly Events tot een
gemakkelijke keuze.

Demo Event

Belangrijkste functies
Ondersteuning voor meerdere apparaten

Meerdere presentatoren kunnen een evenement
hosten vanaf verschillende apparaten: traditioneel
videoconferencing endpoint, pc/mac of tablet,
Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams,
Google Hangout, Cisco Webex of zelfs een
webbrowser.

Inhoud opnemen

Kinly Event Services kan niet alleen jouw
evenementen opnemen. Zo kunnen opgenomen
sessies kunnen zelfs worden gebruikt als
onderdeel van een online onderwijsprogramma.
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