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Komplexní řešení interaktivních 
přímých přenosů a záznamů
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NAŠE ŘEŠENÍ OD A DO Z

1 2 3
Připravíme strategii, 

obsah a strukturu vysílání
včetně přípravy scénáře 

a účastníků setkání, 
navrhneme grafický design videa

a prezentovaných materiálů

Technicky zajistíme
online přenos videa,

jeho záznam 
a interakci s diváky

během natáčení 

Video budeme 
propagovat 

v digitálním a offline
prostředí

pro dané cílové skupiny



STRATEGIE 
&

OBSAH VIDEA
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STRATEGIE A OBSAH VIDEA

Jsme tým mediálních konzultantů se zkušenostmi z televize, 

rozhlasu a digitálních médií, kde jsme pracovali jako šéfredaktoři, 

moderátoři, reportéři, editoři nebo scénáristé.

Nabízíme vám: 

 strategické vymezení komunikačního cíle natáčení a doporučení s ohledem na kýžené příjemce

 varianty formátu videa pro nejlepší zásah sdělení

 návrh skriptu a scénáře videa (kompletní, bodový a technický)

 zajištění profesionálního moderátora a přítomnost dalších řečníků a hostů

 zajištění prezentačního tréninku všech vystupujících 

 grafickou přípravu designu videa (statický a motion design, znělky, crawl, carousel atp.)

 grafickou přípravu prezentovaných materiálů (video, obraz, text)



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
&

INTERAKCE
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NATÁČENÍ A INTERAKCE

Spolupracujeme s profesionálními tvůrci, kteří mají zkušenost s online konferencemi, 

redakčním video obsahem stejně jako s filmovou produkcí. 

Technické vybavení:  

 kamery Sony PXW-FS5 + objektivy

 sada světel Nanlite Forza 500 LED

 sada mikrofónů Sony (bezdrátové, studiové, ruční)

 video mixážní pult Pavocube 30c

 kamerová jízda

 kamerový jeřáb 

 steadicam

 vizuální efekty
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NÁSTROJE

vaše interní IT řešení

veřejné nebo skryté 
šíření YouTube

aplikace webových 
konferencí 
(např. GoToMeeting,
WebEx, BizzYou) 

vaše interní IT řešení

aplikace webových 
konferencí 
(např. GoToMeeting, 
WebEx, BizzYou) 

nástroje sociálních 
sítí (např. Facebook, 
Twitter, Slack)

vaše interní IT řešení

veřejné nebo 
skryté šíření 
YouTube, Facebook ad.

audio záznam 
na Spotify, 
Google Podcast 
nebo Apple Podcast

pro streaming pro interakci pro záznam
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Nabízíme vám natáčení ve vašich prostorách anebo v našem profesionálně vybaveném studiu. 

Kombinaci obrazu řečníka a statické nebo video prezentace přizpůsobíme vašim požadavkům 

a nejlepšímu vjemu příjemce.

 řečník z obrazovky zmizí a nahradí ho prezentace

 picture in picture: na obrazovce je vedle řečníka 
také prezentace

 řečník komentuje prezentaci, kterou promítáme 
na obrazovku ve studiu

 green screen: prezentace vyplňuje celý prostor 
za řečníkem jako v televizním zpravodajství

NATÁČENÍ PREZENTACE
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VARIANTY

počet účastníků: 1-2

lokace: váš interiér 
  nebo profesionální studio

vybavení: 1 kamera + osvětlení + zvuk + stavba

štáb:  režisér 
  kameraman
  stavba
  styling
  streamer

počet účastníků: 3 a více

lokace: profesionální studio

vybavení: 2-3 kamery + osvětlení + zvuk + stavba
  + komunikační nástroje pro otázky 
  (tablet, sluchátka)

štáb:  režisér 
  2-3 kameramani
  střihač
  stavba
  styling
  streamer
  produkční 

Prezentace
nebo rozhovor

Tisková konference, kulatý stůl 
nebo panelová diskuze

1 2
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PROPAGACE VIDEA

Jsme profesionálové byznysové komunikace se silnými media relations a nejlepšími PR výsledky 

na českém trhu. Umíme přilákat pozornost k vašemu videu na online a offline platformách 

zajímavou formou a obsahem, před i po vysílání.  

Komunikační obsah:  

 image komunikace akce

 pozvánka ke sledování 

 představení hlavních tezí

 profilace moderátora a hostů

 výzva k zasílání dotazů

 sestřih záznamu

Komunikační nástroje:  

 video 

 foto

 text

 rozhovor

 komentář

 newsletter

 anketa

 infografika
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PROPAGACE VIDEA

Kanály interní komunikace: 

 direct mail

 intranet

 online aplikace

 newsletter

 firemní časopis

 LED screen

 OOH

Kanály externí komunikace:

 PPC reklama

 web banner

 SEO

 sociální sítě

 newsletter

 direct mail

 aplikace

 web

 advertorial

 mediální partnerství



Těšíme se na spolupráci 
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