
SKYLINE STUDIO'S
hosted by

YOUR STORY IS OUR PASSION
De Skyline studio's – gelegen in het Ghent Marriott Hotel – bieden een
totaaloplossing voor al jouw corporate films, online en hybride events.  

Van creatieve, inhoudelijke en redactionele voorbereiding tot de geschikte
setting en inkleding. Met ook aandacht voor evaluatie en analyse.

Concept
Redactionele verhaal
Storytelling
Grafische en visuele 
Branding 
Distributievorm 

Jouw boodschap moet opgemerkt worden. 
Daar gaan we voor.  

Tijdens een eerste gesprek komt aan bod:

Op elk van jouw vragen formuleren wij een passend
antwoord. 

VOORBEREIDING

LOCATIE

Persoonlijke ontvangst
Uitgebreide cateringfaciliteiten 
Meeting rooms
Backstage-voorzieningen
Overnachting
...

Ruime hotelfaciliteiten:

Centraal gelegen in Vlaanderen, is Marriott Gent vlot
bereikbaar voor alle vormen van mobiliteit. En voor
jouw auto bieden we ondergrondse parking. 

Na jouw event, wandel je direct buiten in hartje Gent
en word je meegenomen in de trendy vibe van een
stad vol toeristische troeven.

PRODUCTIE & NAZORG

Van kleinschalige corporate film tot hybride-event-
in-stijl.

Regisseur, 
Project manager
Camera- en technische crew
Communicatiecoach
Presentatoren

 
On demand of livestream? Samen zoeken we naar de
meest geschikte distributievorm. Onze platformen
ondersteunen online netwerking en zetten jouw
sponsors in de kijker.

Na afloop van jouw presentatie of event bezorgen we
een bereik-analyse.

Ons ervaren team staat voor je klaar om alles in
goede banen te leiden:
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3 decor set-ups:
Skyline Gent
Cosy seat & Desk
Green key

Professionele studioverlichting
1 mobiele camera + 3 pan & tilt camera's
4 professionele microfoons
2 LED Schermen (65 inch)

STUDIO FACILITEITEN

STUDIO OP MAAT

Het decor en de technische faciliteiten van onze
studio zijn volledig aan te passen naar jouw wensen.

Een bepaalde achtergrond, meubilair setting of
kleurenschema in gedachten? Wij bouwen voor jou
een studio op maat

MEETING ROOMS

De aangrenzende meeting rooms met een
capaciteit tot wel 250 personen maken onze
studio's tot de perfecte locatie voor een hybride
event.

Kleedkamer, break-out room of vergadering?
Hybride event, receptie of zittend diner?*

Standaard set-up bevat:

CATERING

Het Midtown grill restaurant voorziet catering op elk
moment van het event. Dranken, ontbijt, lunch,
diner en receptie worden geserveerd in het
restaurant of op locatie.

En waarom niet vooraf of aansluitend overnachten?
Bij Skyline Studio's is de (zevende) hemel niet
begrensd.

De Zwaene 1                                           
De Zwaene 2                                           
De fortune 1  -  2 - 3                             
Cellar lounge                                          
Korenlei 1                                                
Korenlei 2                                              

40 m²
20 m²
20 m² 
80 m²
130 m²
160 m²

*Meetingrooms met dezelfde naam zijn steeds
combineerbaar
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Gepersonaliseerde studio & decor op maat
Redactie - scenario & storytelling
Presentatoren
Projectmanagement
Grafische elementen & styling content
Montage on demand versie
Online event streamingplatform
Ondertiteling
Aftermovie
Hybride event & meeting rooms
Catering
Overnachting

hosted by

Zaalhuur incl technieken en decor
(standaard set-up)
Regisseur
Mediacoach of presentator
Camera & technische crew
Warme & koude dranken max 10 pers
Ondergrondse parking max 10 pers
On-site service manager

TARIEVEN

OPTIONEEL

DAGPRIJS STUDIO: 
€ 9950 per dag - 8u
Halve dag - 4u - prijs op aanvraag

Tarief bevat:

Prijs op aanvraag

CONTACTEER ONS
VOOR MEER INFO

KORENLEI 4
9000 GENT

HELLO@SKYLINESTUDIOS.INFO
EMAIL

09 278 82 23

LOCATIE STUDIO

TELEFOON

EEN INITIATIEF VAN:


