ANNONCE

LiveConnect

til din, arrangementet
og arrangørens fordel

P

å årets hi Tech & Industry Scandinavia
2021 messen, eller ’hi-messen’, kan
man møde virksomheden Livehouse på hele
to forskellige stande.
Livehouse beskæftiger sig til dagligt med
events og er eksperter inden for alt udstyr
til streaming- og videokommunikation,
webinarer, digital skiltning, generalforsamlinger og andre former for online
møder.
LiveConnect, som de fremviser på himessen, vil ligeledes være til stor interesse
for både eventkoordinatorer, messe- og
konferencearrangører.

LiveConnect
Teknologien bag LiveConnect baserer sig på
en kombination af fire faktorer. Når gæsterne
ankommer til messen, bliver de tildelt et
navneskilt. Inde i dette vil der være placeret
en chip, som kan registrere, hvordan gæsten,
der bærer skiltet, bevæger sig.
Disse informationer bliver sendt videre til en
række antenner, der strategisk er placeret,
så de kan dække over hele messen.

Informationen sendes videre fra antennerne
til en computer, som omdanner det til en
visuel illustration, i form af et heatmap.
Forståelsen af ’heat’ bliver således, hvor
mange gæster der har befundet sig på et
givent sted på et givent tidspunkt. Dette
visualiseres med farverne rød, gul og grøn,
hvor rød er højt heat, og grøn er lavt.
LiveConnect er udviklet, så det både varetager GDPR-lovgivningen samt gæsternes
privatliv.

Vi gemmer data som vi må
i henhold til GDPR, så alle
personfølsomme data opbevares
som det skal, og kun så længe
som vi må.”
- René Steenfeldt, CTO hos Livehouse.

Fremtiden hos Livehouse

Livehouse gør det muligt, at du
kan stå på ’ølkassen’, og at du ikke
falder ned fra skrænten under din
præsentation.”
– Martin Elsborg, CEO hos Livehouse.

”Derfor vil vi sætte vores fokus på den
platform som eventet skal afholdes fra”
udtaler han. Hos Livehouse har kunden
blandt andet mulighed for at designe
sin helt egen platform for deres virtuelle
event. Dette skaber mulighed for at afholde
events, konferencer, og meget mere, på
virksomhedens helt egne præmisser.
Et virtuelt møde kan afspejle virksomhedens
værdier og vil kunne afholdes med samme
nærvær, som et fysisk event ville kunne gøre.
På den måde kan man blive en del af den
mere hybride fremtid i et samarbejde med
Livehouse.

Spørg man Martin Elsborg, der er CEO hos
Livehouse, om virksomhedens fremtidsplaner, hersker der ingen tvivl om at
LiveConnect, er et led i en større plan om at
skabe mere hybride eventoplevelser.

Læs meget mere om
mulighederne med LiveConnect her:
livehouse.com/physical-events
Livehouse A/S

Galoche Alle 14, DK-4600 Køge

+45 8184 8184

livehouse.com

