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OFERTA
LIVE STREAMING
Radio eM

LIVE STREAMING
Szanowni Państwo
Radio eM Kielce ma w swojej ofercie rejestrację oraz
streaming materiałów audio-wideo do Internetu.
Live streaming to usługa z której warto korzystać na
wszelkiego rodzaju eventach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, koncertach muzycznych, konferencjach. Jeżeli pragną Państwo zdecydowanie zwiększyć
zasięg wydarzenia, umożliwić szerszej grupie dostęp
do niego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Każde wydarzenie rejestrujemy przy pomocy profesjonalnych kamer DATAVIDEO w jakości Full HD. Oferujemy kompleksowe, audio wizualne wyposażenie
techniczne: mikrofony, nagłośnienie, miksery Audio-Wideo. Transmisja na żywo może odbywać się jed-

nocześnie na Państwa stronie internetowej, na innych
wskazanych stronach www lub portalach społecznościowych, stronie em.kielce.pl (ponad 60 000 użytkowników miesięcznie) i facebooku Radio eM Kielce (28
900 użytkowników).
Radio eM proponuje klientom kompleksową obsługę
wydarzeń. Zapewniamy kamery, miksery, dostęp do
Internetu, doświadczoną ekipę oraz równoległy streaming do kilku platform. Ostateczne ustalenie ceny
wymaga podania kilku dość istotnych elementów, które mają kluczowy wpływ na wartość zlecenia, a tym
samym na nakład prac jakie trzeba ponieść przy przygotowaniu transmisji online.

W ofercie:
• 3 kamery DATAVIDEO Full HD (PTC-150TW)
• Realizacja wizji na żywo – mikser DATAVIDEO MOBILECAST NS-1300
• Integracja z zewnętrznymi źródłami audio-wideo (prezentacje, playery)
• Osobna rejestracja toru audio - integracja z nagłośnieniem eventu
• Transmisja internetowa Full HD na wybraną platformę lub stronę internetową
•

Nagłośnienie [1 kolumna Fungeneration, 2 kolumny Eurolive, 3 mikrofony bezprzewodowe ( 2 x AKG,
1 x SHURE), mikrofony nagłowne ( 4 x MIPRO), mikser audio BEHRINGER, odsłuch douszny ( 2 x DNA)].
• Zapewnienie dwóch mikrofonów nagłownych (mikroporty ).
• Archiwizacja materiału audio-video i przekazanie na nośniku.

CENNIK PODSTAWOWY STREAMINGU
ONLINE PROMOCJA
PAKIET STREAMINGOWY

STREAMING DO 2 GODZIN ONLINE

CENA NETTO

PAKIET 1 Kam

1 kamera statyczna, mixer video, realizator wizji, technik

od 890,00

PAKIET 2 Kam

2 kamery statyczne, mixer video, realizator wizji, technik

od 1290,00

PAKIET 3 Kam

3 kamery statyczne, mixer video, realizator wizji, technik

od 1590,00

PAKIET 3 Kamplus

3 kamery (2 statyczne + jedna z operatorem), realizator wizji,
mixer video, technik

PAKIET 4 Kamplus

4 kamery (3 statyczne + 1 dynamiczna z operatorami), mixer video,
realizator wizji, technik

PAKIET 4 Kam

od 2700,00

4 kamery statyczne (bez operatorów), realizator wizji,
mixer video, technik

PAKIET 5 Kamplus

od 2200,00

od 1890,00

5 Kamer (4 statyczne + jedna dynamiczna z operatorem),
realizator wizji, mixer video, technik

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT

od 3000,00

ZADOWOLENI KLIENCI:

I WIELU INNYCH…

Radio eM Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce
Tel. 41 368 04 61/Fax 41 343 26 51

Dział reklamy

Tel. 41 368 07 17
reklama@em.kielce.pl

