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Virtuele evenementen    
De weg vooruit!
KIVO3D, gevestigd net buiten Brussel, is 
gespecialiseerd in het creëren van 3D/360 
virtuele bezoeken voor klanten gaande 
van kunstenaars tot institutionele organi-
saties zoals de Europese Commissie.

Sinds Covid worden we steeds vaker 
uitgenodigd om evenementen, conferen-
ties, beurzen, kunstbeurzen enz. virtueel 
bij te wonen, maar laten we eerlijk zijn 
- sommige werken goed, terwijl andere 
minder.

Organisatoren, exposanten en bezoekers 
van een virtueel evenement moeten een 
reële ervaring kunnen beleven. Kopers 
moeten verkopers ontmoeten en met 
hen kunnen interageren. Presentatoren 
moeten met hun publiek communiceren 
met interactie en dialoog.

Wanneer we naar een “live” evenement 
gaan, zijn we fysiek aanwezig en dus 
sterk betrokken. Maar de virtuele bezoe-
ker zit achter zijn computerscherm met 
allerlei afleidingen. Het geheim om hun 
aandacht vast te houden en ervoor te 
zorgen dat ze precies zien wat ze nodig 
hebben is volledige betrokkenheid en 
volle aandacht.

Laten we eens kijken naar een virtueel 
evenement vanuit het standpunt van 
de exposant of sponsor. Exposanten op 
een live beurs hebben een veelheid aan 
kosten, waaronder voorbereidingstijd, 
stand- en ruimte kosten alsook kosten 
voor de aanwezigheid van personeel. 
Bij een virtueel event verdwijnen de 
meeste van deze kosten. Live of virtueel, 
marketing verantwoordelijken willen 
hoge bezoekersaantallen zien. Sales 
directors geven waarschijnlijk minder om 
bezoekersaantallen; hun interesse gaat 
vooral uit naar het aantal gekwalificeerde 
leads. Een goed virtueel evenement moet 
de juiste doelgroep aanspreken. Op een 
live evenement kunnen participanten 
gefascineerd worden omwille van een 
verrassingseffect. Het virtuele evenement 
zal dit effect eveneens mogelijk maken.

Een ander groot voordeel van een virtu-
eel evenement is dat er geen tijdsbeper-
king is. De meeste live evenementen en 
tentoonstellingen zijn 1 tot 7 dagen open, 
terwijl je bij een virtueel evenement zou 
kunnen kiezen voor een 4-daags evene-
ment met online live presentaties en de 
mogelijkheid om nog een maand of twee 

p u b l i r e p o r t a g e

open te kunnen blijven, of zelfs een jaar 
tot het volgende evenement!

Wanneer we met klanten praten, is ons 
objectief oplossingen te gaan zoeken 
die binnen hun budget passen en hun 
doelstellingen passen. Het is een kwestie 
van de juiste balans te vinden. Sommigen 
exposanten zullen 3D virtuele ruimtes 
nodig hebben, maar voor bepaalde eve-
nementen is een 3D ruimte gewoon niet 
nodig of misschien te duur. Een van onze 
virtuele beursoplossingen bevat geen 
virtuele 3D, maar vanuit het oogpunt van 
de exposant biedt het nog steeds het vol-
ledige engagement als voor een ervaring 
met bezoekers.

Wat wij vooral leuk vinden aan het cre-
eren van virtuele ruimtes is dat er geen 
grenzen zijn - geografisch of denkbeeldig. 
We kunnen een virtuele kunstgalerie net 
zo gemakkelijk opzetten in New York als 
in Brussel. 

In de tijd van Covid zijn virtuele ruimtes in 
3D ideaal gebleken voor het creëren van 
showrooms, beursstands en vergaderza-
len. Drone software specialist, Sitemark 
gevestigd in Leuven, gaat meestal naar 
beurzen met een grote pop-up stand. Hun 
nieuwe virtuele 3D-stand lijkt op de stand 
waar ze alleen maar van konden dromen, 
maar dan voor 10% van de kosten en het 
kan verschillende keren gebruikt worden. 

Een de KIVO3D klanten, Seven Heads 
Conference, net buiten Brussel, heeft 
baat gehad bij het gebruik van een 

3D/360-tour, waardoor websitebezoekers 
precies kunnen zien wat ze krijgen. Ze 
bevestigden ons dat de 3D tour een grote 
rol heeft gespeeld in de beslissing van 
mensen om de locatie te huren.

Ook de Europese Commissie heeft 
onze virtuele 3D/360 virtuele bezoeken 
gebruikt voor verschillende recente 
conferentie-evenementen: een perfec-
te manier om video’s, presentaties en 
documenten op een leuke en creatieve 
manier beschikbaar te stellen aan de aan-
wezigen. Maar laten we eens kijken naar 
betrokkenheid. Er is de 15 seconden regel 
voor bezoekers van een webpagina - als 
je hun aandacht niet hebt in 15 seconden, 
zijn ze weg. Uit analytics bleek dat bezoe-
kers van deze 3D ruimte meerdere keren 
terugkwamen en dat het gemiddelde 
bezoek meer dan 5 minuten bedroeg!

Tot slot is een belangrijk onderdeel van 
ons virtuele evenementenprogramma het 
beschikbaar stellen van links voor net-
werken, voor het initiëren van verkoopge-
sprekken, contacten en voor het maken 
van afspraken. Kopers samenbrengen 
met verkopers. Beïnvloeders samenbren-
gen met hun publiek.

Charles Henniker

Neem vrijblijvend contact op KIVO3D! 
Vraag hen om meer info en een offerte 
op maat!
www.kivo3d.com


