KLANTVERHAAL

HET GROOTSTE MUZIEKFESTIVAL VAN NEW YORK
ORGANISEERT 10E JAAR VIRTUEEL MET LOGITECH
"De dag waarop we de tickets
vrijgaven, waren alle VIP- en
Platinum-tickets al uitverkocht.
Het was de meest positieve reactie
die we ooit hebben gehad."
— Laura Hymes
Director of Marketing bij Founders Entertainment / Live Nation Entertainment

The Governors Ball, onderdeel van Live Nation Entertainment, is het grootste
muziekfestival van New York. Toen de pandemie de plannen voor een show in
2020 (wat het tienjarige bestaan zou zijn) in de war schopte, begon het team
meteen met het plannen van zijn meest innovatieve festivalervaring tot nu
toe voor 2021: een indeling van 360-graden waarbij geluid tussen podia niet in
elkaar overloopt.
BRANCHE

Entertainment

OPLOSSINGEN Scribe, Rally Bar, BRIO

LOCATIE

New York City

SOFTWARE

WEBSITE

govball.com

Zoom

5.000

mensen in dienst elke zomer

Meer dan 1 miljoen bezoekers
in de eerste 9 jaar

OVERZICHT
Met een team op afstand, verspreid over vier staten, kon de organisatie het
werk snel hervatten met behulp van de videovergadertools van Logitech,
zonder de spil van zijn creatieve proces op te offeren: samenwerking.
UITDAGING
Na de annulering in 2020 moest The Governors Ball een grote comeback maken in 2021 voor zijn tienjarige
jubileum. Nadat het acht jaar in Randall's Island Park had plaatsgevonden, is nu Citi Field in Queens het
nieuwe onderkomen van het festival. Door de verhuizing moest de indeling opnieuw ontworpen worden en
moesten er nieuwe gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen worden voor grote bijeenkomsten.
Veel van het werk moest daarnaast ook nog een op afstand gedaan worden.

OPLOSSINGEN

“We kwamen in de
thuiswerkmodus. Ons team is
op dit moment verspreid over
vier verschillende staten.”

RESULTATEN

•

Scribe: een whiteboardcamera voor
videovergaderruimtes die naadloos aansluit
op de gehele Logitech-videovergadersuite.

Het team van The Governors Ball vertrouwde op
de volledig geïntegreerde videovergadertools van
Logitech om virtueel samen te kunnen werken.

•

Rally Bar: een alles-in-één videovergaderbar
voor middelgrote ruimtes.

•

•

BRIO: een ultra HD-webcam voor bedrijven
die gecertificeerd is voor Zoom, Google Meet,
Microsoft Teams en meer.

Scribe hielp het team bij het visualiseren en
het bewerken van de nieuwe festival lay-out
tijdens live videogesprekken. Met één druk op
de knop werd er een duidelijke weergave van
het whiteboard getoond.

•

Rally Bar bevorderde een handige hybride
werkomgeving door heldere video en audio
naar de vergaderruimtes te brengen.

•

BRIO-webcams zorgden ervoor dat iedereen
duidelijk te zien en te horen was tijdens
vergaderingen.

— Jordan Wolowitz
Partner bij Founders Entertainment, medeoprichter van The Governors Ball Music Festival

“Samenwerking en
communicatie zijn het
allerbelangrijkst.”
— Jennifer Stiles
Hoofd festivals en evenementen bij Founders
Entertainment / Live Nation Entertainment
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