CASE STORY

IN FOODIES ARENA
GEEFT CROWDBEAMER JE EEN WOW-GEVOEL
TIJDENS ELKE PRESENTATIE
Foodies Arena is een nieuwe plek voor co-working en co-creatie die werd opgericht
door de jonge ondernemers Rebecca Hucks en Angelo Verroeye. Zij willen startende
ondernemers, freelancers en jonge bedrijven een dynamische werkomgeving
aanbieden die productiviteit, creativiteit en co-creatie stimuleert, en waar werk &
privéleven in balans blijven. Foodies Arena promoot daarom vooral een gezonde
actieve levensstijl op het werk, en heeft zijn volledig co-working concept opgebouwd
rond een looppiste die dit gevoel zowel visueel als fysiek versterkt.

“Net omdat wij 6
vergaderruimtes
aanbieden is flexibiliteit
voor ons van zeer groot
belang, en op dat vlak
scoort crowdbeamer
gewoon heel erg sterk.
Je kan crowdbeamer
meenemen van de ene
ruimte naar de andere,
en daar ook onmiddellijk
gebruiken.”
Rebecca Hucks
mede-oprichter Foodies Arena

Foodies Arena richt zicht tot iedereen die
zich wil laten inspireren en omringen door
andere ondernemende mensen. Naast
flexibele werkplekken en privékantoren
die toegankelijk zijn voor leden biedt
Foodies Arena ook 6 vergaderzalen
aan met een capaciteit van 6 tot 20
personen. Foodies Arena organiseert
ook regelmatig business workshops
voor leden en niet-leden, zodat jonge
ondernemers bij hen ook terecht kunnen
om nieuwe professionele vaardigheden
op te bouwen.
Voor meetings en workshops die
in het unieke kader van de Foodies
Arena worden georganiseerd, wordt
crowdbeamer ingezet.

EEN ZEER FLEXIBELE OPLOSSING
“Wij hebben in de eerste plaats voor
crowdbeamer gekozen omdat het een
zeer flexibele oplossing biedt voor

onze noden,” zegt Rebecca Hucks.
“Crowdbeamer is inderdaad niet
gebonden aan een vaste locatie. Je kan
het toestel makkelijk meenemen van de
ene ruimte naar de andere, en daar ook
onmiddellijk gebruiken. Net omdat wij 6
vergaderruimtes aanbieden is flexibiliteit
voor ons van zeer groot belang, en op dat
vlak scoort crowdbeamer gewoon heel
erg sterk.
We zouden natuurlijk ook beamers
en projectieschermen vast kunnen
installeren in alle vergaderruimtes,
maar dat doet de kostprijs heel sterk
oplopen. Anderzijds blijft het bij een
mobiele installatie van een beamer en
projectiescherm toch telkens een heel
gedoe om telkens opnieuw alles te
verhuizen en ervoor te zorgen dat het
werkt. Met crowdbeamer hoeven we
ons daar helemaal geen zorgen over te
maken.”

UITDAGINGEN
• Met een minimum aan
infrastructuur zo flexibel
mogelijk inspelen op de
nood om informatie te
delen in verschillende
vergaderruimtes.
• Tijdens een demonstratie of
workshop iedereen een goede
zichtbaarheid garanderen van
de live video.
• Tijdens meetings je eigen
notities à la minute toevoegen
aan de informatie die gedeeld
wordt.

WAAROM CROWDBEAMER?
• Je kan crowdbeamer
makkelijk meenemen van
de ene vergaderruimte naar
de andere, en daar ook
onmiddellijk gebruiken.
• Crowdbeamer kan je
rechtstreeks aansluiten op
de videocamera. Opnames
worden in real time
gestreamd naar iedereen in
het publiek.
• Met de crowdbeamer app
neem je screenshots van de
presentatie, bewaar je die
op jouw laptop, tablet of
smartphone en voeg je daar
meteen aantekeningen aan
toe.

www.crowdbeamer.com
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A LA MINUTE NOTITIES TOEVOEGEN
“Ook
onze
klanten
waarderen
crowdbeamer heel sterk,” weet Rebecca.
“Tijdens de meeste meetings wordt met
powerpointpresentaties gewerkt, en vaak
worden dan achteraf nog hand-outs in
PDF-formaat verstuurd per e-mail. Daar
zit je dan als deelnemer tijdens zo een
vergadering. Eigenlijk zou je niets liever
doen dan jouw aantekeningen op dat
moment al aan die hand-outs toevoegen.
Dat is nu net wat je met crowdbeamer
kan. Je neemt in real time screenshots
van de presentatie en bewaart die met
de handige crowdbeamer app op jouw
laptop, tablet of smartphone, en voegt
daar vervolgens “à la minute” je eigen
notities aan toe.”

EEN WOW! GEVOEL
“Zelf gebruiken we crowdbeamer
wekelijks tijdens onze kickstart meetings
op maandagmorgen,” valt Angelo
Verroeye in. “Tijdens die kickstart
meetings zitten we met onze leden in
een kring, en vertelt iedereen over zijn of
haar uitdagingen van de afgelopen en de
komende week.
Uiteraard komt crowdbeamer ook
bijzonder handig van pas tijdens de vele
workshops die we geven. Daarbij gaat
het er meestal een pak interactiever
aan toe dan tijdens meetings met
powerpointpresentaties.
Maar
ook
daar weet crowdbeamer perfect raad
mee. Het mooiste voorbeeld daarvan
is ongetwijfeld de culinaire workshop
die in de Foodies Arena keukenruimte
werd gegeven tijdens onze officiële
openingsavond.

We hadden een camera opgesteld om
van heel nabij het werk van de chef-kok
te filmen, en projecteerden die beelden
op 2 grote breedbeeldschermen. Maar
met meer dan 100 aanwezigen is het niet
voor iedereen evident om goed te volgen.

“Tijdens onze
openingsavond hebben
we crowdbeamer
aangesloten op een
camera en de beelden
van de culinaire workshop
in real time gestreamd
naar de smartphones van
alle aanwezigen. Dat gaf
iedereen echt een WOW!
gevoel.”
Angelo Verroeye
mede-oprichter Foodies Arena

Daarom hebben we ook crowdbeamer
aangesloten op de camera, en de
videobeelden in real time gestreamd naar
de smartphones van alle aanwezigen.
Dat gaf iedereen echt een WOW! gevoel
tijdens deze openingsavond. Waar je
ook stond, altijd kon je van heel dichtbij
zien hoe de chef-kok precies te werk
ging. En ook als je van de ene naar de
andere ruimte ging, kon je perfect de
kookdemonstratie blijven volgen op je
smartphone. Gewoon super!”
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