Prestação de serviços
de ﬁlmagem e «streaming»
NÃO PODE FAZER O SEU EVENTO AO VIVO?
FAÇA-O ONLINE
A situação que vivemos atualmente, diﬁculta a produção de grandes eventos ao vivo,
mas pode fazê-lo online em «Live Stream».
Provavelmente terá uma audiência ainda maior, assim como poderá obter uma
interação maior do seu público no seu evento, tornando-se desta forma mais eﬁcaz!
O «Live Stream» é uma transmissão audio visual ao vivo realizada através da
Internet. Pode ser emitida em diferentes plataformas, como o Youtube, o Instagram, o
Facebook, o Vimeo, ou outras, e assim atingir diferentes públicos.

3 KITS LIVE STREAM “CHAVE NA MÃO”
R.Dr. João Lopes de Morais,41
3450 153 MORTÁGUA

231 920 079
302 015 437
302 015 438

Temos a solução para transmitir o seu evento no Youtube, Facebook, Instagram ou, se
preferir, em ligação privada.
Estão disponíveis 3 kits Live Stream de serviço “Chave na Mão”, que incluem o
equipamento e os técnicos.
Escolha a solução Live Stream que mais se adequa ao seu evento.
A transmissão pode ser feita em alta deﬁnição, dependendo da velocidade da internet
existente no local.
Há ainda um sistema de Backup, caso a internet falhe. Nesse caso, a transmissão
passa a ser feita com uma única câmara, para um canal alternativo, através da rede
4G (dados móveis).

Lite -

LIVESTREAMING- 1 CÂMARA - Preço desde: 500€

Incluí:
1 Câmara 4K ﬁxa s/Operador
1 Técnico de Audiovisual
Texto e graﬁsmo do evento

video@jogofo.pt
www.jogofo.pt
www.videoaudiopro.pt
www.somluz.pt
www.DroneX.pt

Base -

LIVESTREAMING - 2 CÂMARAS - Preço desde: 1000€

Incluí:
2 Câmaras 4K ﬁxas s/operador
2 Técnicos de Audiovisual
1 Regie Video HD
1 Computador para Efeitos Gráﬁcos FX
Texto, graﬁsmo e animações FX do evento

PRO-1 -

LIVESTREAMING- 3 CÂMARAS - Preço desde: 1500€

Incluí:
3 Câmaras HD (1 ﬁxa s/operador)
2 Operadores de Câmara
1 Técnicos de Audiovisual
1 Regie Video HD
1 Computador para Efeitos Gráﬁcos FX
Texto, graﬁsmo e animações FX do evento

Extras -

Câmaras - Operadores - Drones - Luz - Som - Etc..

1 Câmara 4K ﬁxa sem Operador + 100€
1 Câmara 4K ﬁxa com Operador + 200€
1 Câmara 4K móvel com Operador + 250€
1 Drone 4K com Operador + 300€

 Os valores mencionados são ao dia. Acresce IVA à taxa legal + despesas de
deslocação

 O local deverá ter as condições técnicas necessárias para uma eﬁcaz transmissão
do Live Stream (Som, Luz, Displays, Rede etc.).

 Caso precise de equipamento extra, dispomos de todas as soluções técnicas.

