FACTSHEET PITCHES
EN TECHNIEK
Vrijdag 13 april 2018 is het zo ver. Jullie hebben een week lang
keihard gewerkt aan een superinnovatieve oplossing voor een
heel groot probleem. Het enige wat je nu nog moet doen is de
jury overtuigen hoe geweldig jullie idee is. In deze factsheet lees
je wat er technisch nodig is om het maximale uit jullie pitch te
halen.								
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1. WAT IS EEN PITCH?
Een pitch is niets meer dan in een hele korte tijd zorgen dat iemand
geïnteresseerd of enthousiast raakt van jouw boodschap. Het is dus
niet een standaard verkooppraatje, het is ook geen gedetailleerde
uitleg van elke stap die je gezet hebt. Bij een pitch laat je de luisteraar
geloven dat hij een probleem heeft en dat jij daar de oplossing voor
hebt. De pitch van de VG Hackathon is exact 3 minuten.

2. TECHNIEK OP HET PODIUM
Op de Demoday sta je op het prachtige podium van de Rabobank-zaal in Utrecht. Het
werkt goed om je pitch te ondersteunen met beelden, bijvoorbeeld van een Powerpoint
presentatie, voorbeeld ontwerp of filmpje. Om ervoor te zorgen dat jouw presentatie zo
goed mogelijk loopt geven we hier wat zaken waar je op moet letten bij het maken van je
presentatie.
• Het scherm in de zaal heeft een verhouding van 16:9. Standaard is een Powerpoint
presentatie (of vergelijkbare software) vierkant. Pas de resolutie van je presentatie aan naar
1920 x 1080 of 1280 x 720. Op die manier krijg je geen lelijke zwarte balken op het scherm.
• Gebruik standaard formaten als je een filmpje hebt: De H.264 codec is het meest gangbare
voor HD filmpjes. Sla de bestanden op als .MP4 of .MOV om er zeker van te zijn dat wij het
kunnen afspelen.
• Heb je een app of voorbeeld ontwerp gemaakt die je wilt tonen? Zorg ervoor dat je dit
simuleert op je laptop. Op het podium ligt een HDMI kabel klaar waarop je de laptop kunt
aansluiten.

•

VERTEL NIET TE VEEL, MAAR ZEKER OOK NIET TE WEINIG.

• Heb je een fysiek object dat je wilt tonen op het podium? Geef het door in de “Rider” (zie hoofdstuk 5), zodat
onze cameraman het goed in beeld kan brengen.
• Je krijgt een microfoon om in te praten. Houd de microfoon recht voor je mond met ongeveer een vuistdikte
afstand. Richt de microfoon onder een hoek naar je mond en dus niet parallel aan je lichaam.
• Je krijgt recht voor je een eigen scherm waarop je jouw presentatie kunt zien, je hoeft dus niet achterom
te kijken of je volgende dia wel naar voren komt. Ook krijg je een scherm waarop je de tijd in de gaten kunt
houden. Zou kun je je op het publiek blijven richten.
De presentatie kun je zelf bedienen door middel van een afstandsbediening.

3. AANLEVEREN DETAILS
Je hebt tot uiterlijk donderdagavond 12 april om 20:00uur de tijd om je presentatie, filmpje, website, etc aan te
leveren aan techniekafdeling van de VG Hackathon. We vragen je daarom een zogenaamde “Rider” (Aanvraag
technische wensen) in te vullen. Doe dit via www.vghackathon.nl/rider
Vrijdagmorgen zullen de binnengekomen presentaties en filmpjes worden gecheckt op een juiste technische
werking. Mocht dat niet het geval zijn dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

