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Net als iedereen kijken we uit naar de periode dat er weer evenementen georganiseerd mogen worden. Al zal dat deze zomer
wel in een vorm moeten die past bij de 1,5m samenleving. Daarom hebben we een aantal nieuwe producten ontwikkeld.

Druktemeting
Event Engineers zorgen voor inzicht in de drukte op pleinen of winkelgebieden. Op websites en social media wordt de drukte
bijvoorbeeld middels een stoplicht systeem (rood, geel, groen) weergegeven. Uiteraard kan dit ook ter plaatse op LED schermen
worden getoond. Op deze manier kunnen bezoekers vooraf bekijken of het verstandig is om op pad te gaan en wordt onnodige
drukte op straat voorkomen.
Bij gebruik van meerdere sensoren kan op een kaartje de drukte op verschillende plaatsen worden weergegeve. Dit is een
werkend systeem dat we de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij Eurosonic Noorderslag hebben ingexet.

Stream-to-go
Stream-to-go is de makkelijkste manier om een livestream te verzorgen. Op locatie is alleen een camera nodig die verbonden is
met internet, de camera bouwt zelf een verbinding op naar onze Cloud studio. De stream-to-go wordt door ons per post
opgestuurd. Het installeren van de camera op locatie en is volledig plug & play. Wij verzorgen de uitzending op afstand.
De kijkers thuis kijken mee via een platform als facebook, youtube of vimeo en hebben dus geen aparte software nodig. Vanuit
de Cloud studio wordt de stream voorzien van titels en logo’s zodat het voor iedereen duidelijk is waar men naar zit te kijken.

Wattsun accusystemen
Het Wattsun accusysteem is ontworpen om te worden ingezet op alle plaatsen waar tijdelijk een stopcontact nodig is. Denk
hierbij aan sport evenementen, filmopnames, popup events of werkstroom op een buitenlocatie. De Wattsun heeft een piekvermogen van 3,5 kW en kan continu 2 kW leveren. Hiermee is een Wattsun een stil en schoon alternatief voor een mini
aggregaat. U kunt een Wattsun huren via www.battery-rental.eu of Event Engineers.

Producten van partners
Ook onze partners hebben producten voor de 1,5m samenleving ontwikkeld. Neem contact op voor meer informatie.

Plek op het Terras
Een systeem om grip te krijgen en te houden op drukte op pleinen met horeca en terrassen. We zorgen voor een glashelder
beleid door het opstellen van gezamenlijke spelregels met de ondernemers. Hoe gaan om met het 1,5 meter scenario,
looproutes, in- en uitgangen etc. En een monitoringssysteem zodat gasten voordat ze van huis gaan, eerst even kunnen checken
of het niet te druk is. Dat is wat de horeca ondernemer graag wil.

12order: de beste besteloplossing voor jouw locatie
Eenvoudig bestellen, afrekenen en ontvangen 12Order is een webapplicatie waarmee je banqueting en online bestellen heel
eenvoudig inzet, welke producten je ook aanbiedt. Gasten selecteren de gewenste producten op hun telefoon of tablet, en
rekenen direct af. Vervolgens halen zij de bestelling op of bezorg je deze op een locatie. 12Order is door de uitgebreide
mogelijkheden, zeer geschikt voor iedere branche en locatie.

Mobile Menu: bestellen via een QR-code op tafel
Klanten scannen een QR-code op de tafel, krijgen de menukaart te zien en doen een bestelling. Geen menukaarten op tafel,
betalen via de telefoon, bestellingen worden aan tafel uitgeserveerd of opgehaald door de klant zelf. Erg eenvoudig in gebruik.

Desinfectiezuilen
Nieuw in de verhuur is de F&L desinfectiezuil. Deze robuuste stalen zuil werkt met een voetpedaal en levert tot 5.000
desinfecties per vulling van 5 liter. Heeft geen water of stroom nodig.
Opties:
- Eigen logo en branding
- Extra vullingen worden op verzoek toegestuurd

