Zender/ontvangersystemen
Reisleider _ groep
Draadloze headset (zender/ontvanger) systemen zijn fantastische dingen om als reisleider
je groep bijvoorbeeld door een drukke stad enz. te loodsen.
MAAR: welke reisleider kan/wil hierin investeren?
Voor een goede kwaliteit zender/ontvanger (meerdere kanalen) mag je al snel 400 à 500
euro rekenen en daar bovenop komen dan je ontvangers (oortjes) bij voor uw groep.
Samengevat: een goede set voor ca. 30 personen gaat al snel zo'n 1500 euro kosten.
Ervaring leert dat de klant maximaal 3 euro/oortje wil bijbetalen voor dergelijk systeem.
Komt daar nog bij dat je er telkens moet oplettten dat iedereen zijn oortje teruggeeft of je
bent weer 30‐40 euro kwijt.
Dergelijke systemen worden veelal gebruikt voor begeleiding van rivercruises (waar de oortjes
bij het binnenkomen op het schip onmiddellijk dienen afgegeven) en bij specifieke thema's voor
incentives.
**********************************************************************
Link naar de Tourguide sender/receiver systems van Sennheiser (een van de beste)
www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/professional‐audioguide‐
besucherfuehrung‐tourguide‐2020‐d
**********************************************************************

Quietvox
Wireless audio assistance
5 rue des Pyramides
FR‐75001 Paris
+33/1‐4326‐7298
www.quietvox.com (met werkingsfilmpje)
Batterij momenteel werkend voor een dag; eind dit jaar nieuw systeem voorzien, waarbij
batterij tot een week zal werken.
Nikolaus Eberan, Regional Director (contact via RDA 2010)
eberan@quietvox.com
contact@quietvox.com
phone : +49/851‐2499
Our aim is to improve the conditions in which guided tours are conducted. The Quietvox
Audio System consists of a microphone for the guide and a radio receiver for the guest. The
quality of sound is superb. There is no need to bunch around the tour guide to hear the
commentary. Clients can spread out, take photos, or linger in front of particular exhibits
without missing a word.
Group sizes are no longer critical in museums, cathedrals, and other attractions, because
groups are no longer perceived as being disruptive or disturbing.
Finally, a big plus, there is no more waiting for stragglers –to everyone’s satisfaction!
Concept
Quietvox Audio Systems are hired to tour and cruise operators for the duration of a short
visit, a trip or a season. The systems are ready to go at a pre‐designated drop off point and,

subsequently returned after use.
Rental fees in 2011:
1 day: 2.0 € per guest
2 days: 1.50 € per guest/day
3 days or more: 1.20 € per guest/day
Price includes: Delivery and return of equipment. 1 microphone and 1 transmitter for the
guide. 1 receiver and 1 earphone for each guest. Spare batteries, spare devices. Carrying
bag.

