
 
  

 
  

 

Wie kan mij 
 helpen met een 
professioneel 
 webinar? 

Vraag het MOS!

Studio locaties:  
Eindhoven, Nijkerk, Rotterdam en Den Haag.

 
  

 
  

 

Meer weten?  
Neem contact op met de 
studio, via e-mail: 
studio@mos-net.nl of  
tel: 033-247 3400. 

Over MOS 

MOS bv is dé specialist in verenigingsmanagement, 

secretariaatsvoering, financiën, PR & communicatie, 

evenementorganisatie en online diensten, gericht op beroeps- en 

brancheverenigingen. Voor het realiseren van online diensten en  

e-learnings beschikt MOS over een professionele studio in Nijkerk. 

We werken hierbij samen met SkillsTown. Met ruim 30 jaar ervaring in 

de verenigingsbranche behoort MOS bv tot één van de belangrijkste 

spelers in deze branche. 

 

Over SkillsTown 

MOS bv is partner van SkillsTown, dé online opleider voor 

professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown bedrijven, 

organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen met 

de continu veranderende wereld. Dit doen ze door het aanbieden 

van online trainingen in verschillende leervormen die bijdragen aan 

het vergroten van kennis en vaardigheden, stimuleren van 

verandervermogen en bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.  
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Wat is een webinar? 

Een webinar is een online interactieve uitzending. Je 

kunt als deelnemer een uitzending live volgen maar 

ook later terugkijken. Het is een interactieve, 

professionele maar ook laagdrempelige manier om 

informatie te delen en contact te leggen met jouw 

leden, klanten, stakeholders etc.  

De voordelen 

Live uitzenden: Je doelgroep kan direct vanuit de 

(eigen) online omgeving deelnemen. Later 

terugkijken kan ook. 

Interactie: Door het gebruik van polls, stellingen en 

de live chat maak je het voor deelnemers interactief. 

Juiste begeleiding: Voor en tijdens de opname 

word je professioneel begeleid door een team van 

experts. 

Eigen look & feel: Dankzij green screen 

technologie, eigen achtergronden, presentaties en 

branding creëren we de gewenste uitstraling.  

Rapportage: Je krijgt een volledige rapportage met 

informatie over o.a. aantal deelnemers en gekeken 

minuten per webinar. Waardevolle informatie voor 

een vervolg onderwerp of PE-punten! 

Deze organisaties gingen je voor

       Zelf aan de slag 

MOS is gespecialiseerd in het produceren van 

professionele en commerciële webinars voor 

bedrijven en organisaties. Afhankelijk van jouw 

doelstelling, kun je een webinar op 

verschillende manieren inzetten. 

Denk aan het communiceren van belangrijke 

informatie naar jouw doelgroep, het 

onderhouden van bestaande contacten of 

juist het genereren van nieuwe contacten. 

Voor slechts €1500 (excl. btw) heb je een 

volledig verzorgde webinar uitzending. 

De webinars worden in samenwerking met 

SkillsTown uitgezonden vanuit onze studio’s in 

Eindhoven, Nijkerk, Rotterdam en Den Haag.  

     
Overige diensten studio 
Bij de studio’s kun je, naast webinars, ook 

terecht voor podcasts, vodcasts, talkshows, 

ALV online, hybride events en het opnemen 

van filmpjes/video’s. Meer weten?  

Neem contact met ons op.. 

Deze organisaties gingen je voor
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