
www.univergeblue.com

Krijg meer leads door 
prospects  te betrekken en 

te informeren

Deel expertise met een 
grotere groepen, zoals klanten, 

prospects en zakenpartners

Maak webinar-opnamen 
zodat deelnemers kunnen

 terugkijken en delen

Een complete set tools en mogelijkheden waardoor u meer mensen bereikt en uw bedrijf helpt groeien.

UNIVERGE BLUE® MEET 
WEBINAR

Bereik, betrek en converteer deelnemers 
met een kant-en-klare webinar-oplossing

UITNODIGEN EN PROMOTIE
Vestig aandacht op uw webinars met aangepaste uitnodigingen, 
registratiepagina's en e-mailherinneringen – allemaal inbegrepen in  
één complete webinar-oplossing.

VERTEL UW VERHAAL
Host webinars met gebruik van dia's of schermdeling met maximaal  
12 HD-videopresentatoren en maximaal 1000 deelnemers.

VERHOOG BETROKKENHEID
Start snelle peilingen, deel resultaten in realtime en meet de reacties van deelnemers op uw inhoud met emoji's.

ANALYSEER EN ENTHOUSIASMEER DEELNEMERS
Genereer gedetailleerde rapporten, volg op met e-mails, enquêtes en quizzen om bezoekers te interesseren en  
over te halen tot verdere aktie.

STROOMLIJN MARKETINGAUTOMATISERING
Integreer met meer dan 1000 zakelijke apps via Zapier om leads, registraties en meer bij te houden!



UNIVERGE BLUE® MEET
WEBINAR

ALLE UNIVERGE BLUE® MEET WEBINAR-PAKKETTEN ZIJN INCLUSIEF:
 HD-video
 Computeraudio en inbellen via telefoon
 Audio-aanwijzingen
 Internationale inbelnummers in 40 landen
 Hostbedieningen
 Aangepaste e-mailuitnodigingen, registratieformulieren  
en herinneringsmails

 Scherm delen met één klik
 Cloudopname, opslag en afspeelhosting

 Aangepaste branding
 Realtime snelle peilingen
 Live Q&A met deelnemers
 Privé en openbare chat
 Wachtruimte voor deelnemers
 Green room voor presentatoren

Plus! Alle webinarpakketten worden geleverd met  
UNIVERGE BLUE® MEET PRO-functies.
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WEBINAR FUNCTIES LITE PRO ENTERPRISE

Webinar deelnemers 100 250 1000

Live HD-video-uitzending met 
maximaal 12 presentatoren

VoIP/PSTN Audiobellen

Scherm & applicatie delen

PPT, PDF, MP4 uploaden en opslaan

Openbare en privéchat

Opname & hosting

Live publiekspeilingen & Q&A

Live emoji-reacties

Aangepaste registratieformulieren/
pagina's

E-mailherinneringen 

Deelnemersrapporten

Green room voor presentatoren  
voor pre-webinar overleg

UNIVERGE BLUE® PRO-functionaliteit 
met maximaal 

100 deelnemers 200 deelnemers 200 deelnemers
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