
Eventbuizz Virtual 
Event Management Platform
Med Eventbuizz Virtual, kan du samle alle informationer  og funktioner, der  
er essentielle for, at afholde et involverende  og engagerende live event . 

One app for everything

Vesterbrogade 121, 6. sal 
1620 København V
E-mail:     sales@eventbuizz.com
Telefon:  +45 60 23 66 66

Scan QR-koden for at  
læse mere eller ring til os  
og aftal et virtuelt møde  

på tlf. 60 23 66 66.

Branding og visuel identitet. Få vist dit logo  
og brand farver, upload et baggrundsbillede eller  
vælg en af vores der passer til dit tema for  
arrangementet.

Invitation og tilmelding. Design en flot   
invitationsmail med tilhørende tilmeldingssite.   
Få overblik og styr på dine tilmeldinger og   
bestillinger med eller uden betaling.

Live streaming og video breakout  sessioner.  
Professionel kameraproduktion inklusiv  
synkronisering af slides, samt visning af polls,  
Q&A mv.

Live video-interaktion med publikum. Når  
deltageren “beder om ordet”, oprettes der  
forbindelse til det virtuelle venteværelse. Her  
sikres, at videobillede- og lyd er i orden. 

Live afstemninger. Engager dit publikum.  
Stem om vigtige emner, beslutninger og   
kandidater. Understøtter også anonyme  
afstemninger.

Networking. Hent din profil fra Linked-in.  
Søg i deltagerlisten, chat og etablere nye  r 
elationer og møder, som var det et fysisk  
event. 

Live Q&A. Giv dit publikum større udbytte   
så de kan få svar på deres spørgsmål.   
Send skriftlige spørgsmål direkte til   
moderatoren.

Social wall – lukket debatrum.  Giv publikum  
en fælles oplevelse. Del viden, billeder,  
kommentaer og likes. Skab  begejstring fra  
I annoncer eventet.

Eventbuizz Virtual softwarelicens, kan både købes til enkeltstående arrangementer og som  års-abonnement. Eventbuizz Virtual  
kan købes alene og fungerer naturligvis også som integreret plug-in til  til EventBuizz’ Digitale Event Management Platform.

Alt styres fra én platform. 
Slip for tekniske bekymringer om at få alting til at spille sammen, 
fordi hverken du  eller dine deltagere  skal hoppe frem og tilbage 
imellem flere systemer. Det betyder høj driftssikkerhed for dig, 
hvor du har hele kontrollen med afviklingen, herunder  videobillede 
og -lyd og hvem der skal have ordet fra publikum, i hvilken række-
følge og hvornår.  Dette giver dig tryghed I afviklingen.

              Opfyld tre af FN’s verdensmål.
Når du vælger EventBuizz Virtual, kan du som planlægger med 
100% sikkerhed planlægge og gennemføre din event uden at  
smide et eneste stykke papir i trykken – alt det, der skal  
distribueres under jeres arrangement foregår online.

Skiftende omstændigheder behøver ikke forhindre  
jer i, at afholde vigtige arrangementer. Brug det i stedet som 

en mulighed for at blive en del af den grønne omstilling.

De vigtigste funktioner i Eventbuizz Virtual:

Dine gæster bydes velkommen i lobbyen,  hvorfra de kan melde 
deres ankomst, se agendaen og gå  til live-streaming af eventet.

Lobby med jeres  
Brand Identity

Live-stream med alle  
funktioner samlet


