VIRTUAALI- JA HYBRIDITAPAHTUMAT BIO REXISSÄ
Bio Rexin elokuvasali soveltuu erinomaisesti erilaisten virtuaalisten ja hybriditapahtumien
näyttämöksi. Studion rakentaminen Bio Rexin lämpiöihin on myös mahdollista. Kysy tästä
toteutuksesta erillinen tarjous.
Kuvaus- ja striimitekniikan osalta teemme yhteistyötä Filmlike Oy:n kanssa. Filmlike on laadukas,
luotettava ja monipuolinen toimija, jonka henkilöstöllä on yli 20 vuoden kokemus Suomen
suurimpien yritysten ja julkishallinnollisten organisaatioiden video- sekä webcasting-tuotannoista.
Filmliken Oy:n arvoihin kuuluu laadukkaan kuvan ja tarinoiden tuottaminen kohtuullisin
kustannuksin erinomaisella palvelulla.
Kauttamme saat koko virtuaalisen tapahtuman tuotantoketjun palvelut aina käsikirjoituksesta
some-tekstityksiin, webcasting- ja streamingpalvelut sekä kaiken tarvittavan tekniikan.
Tasokkaissa tuotannossamme miksataan puhujien videokuvasta, presentaatioaineistoista ja
videoinserteistä dynaaminen ohjelma, joka striimataan ulos kohderyhmälle.
Virtuaalitapahtumatoteutuksista teemme teille aina erillisen räätälöidyn tarjouksen.
Tutustu yhteistyökumppanimme: www.filmlike.fi
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Bio Rex 2.2 - 2 kameran presentaatiotuotanto
Sopii loistavasti tyypilliseen webinaariin tai hybridiseminaariin, joka sisältää
asiantuntijoiden presentaatioita tai keskustelua puheenjohtajan ja vieraan
välillä. Kuvaus yhdellä kuvauspisteellä. Tuotanto tehdään kahdella kameralla ja
sisältää kolme teknikkoa, jotka hoitavat kuvatuotannon, äänet ja salin valot.
Sisältää lähetysaikaa 4h.
Lähetyssivun valmistelu, projektihallinta sis. 2h
3 hengen tiimi
2 PTZ HD kameraa, esitystietokone, videomikseri
Esikatselunäyttö
Webinaari-livestriimialusta, max 500 hlö/lähetys, jakelu
Raakatallennus
3 mikrofonia, mikseri, kaiutin
HINTA alk. 2600 €+ alv 24% (+ tilavuokra)

Optiot:
- Tarvittaessa erillinen harjoituspäivä lisätyötuntiveloituksella
- Etäpuhujia 100 €/kpl (sis. yhteystesti, AV-laitteistot, videoneuvottelualusta)
- projektinhallintaa ja tapahtumasuunnittelua tarvittaessa tuntihinnalla
- Videoinserttien ja grafiikan tuottaminen lähetykseen, *Kysy tarjous*

Bio Rex 2.3 - 3 kameran tuotanto
Monipuolinen tuotantopaketti hybriditilaisuuksiin, jossa presentaatioiden
lisäksi voi olla esimerkiksi useamman henkilön paneelikeskustelua. Kuvaus
yhdellä kuvauspisteellä. Monikameratoteutuksella saadaan monipuolisesti
laaja- ja lähikuvia esiintyjistä. Sisältää kolme teknikkoa, jotka hoitavat
kuvatuotannon, äänet ja salin valot. Sisältää lähetysaikaa 4h.
Taustakangas (vaalea/tumma)
Lähetyssivun valmistelu, projektihallinta sis. 2h
3 hengen tekninen tiimi
3 PTZ HD kameraa, esitystietokone, videomikseri
Esikatselunäyttö
Webinaari-livestriimialusta max 500 hlö/lähetys ja jakelu
Raakatallennus
4 mikrofonia, mikseri, kaiutin
BioRex elokuvasalin valaisin
HINTA alk. 2840 €+ alv 24% (+ tilavuokra)

Optiot:
- Tarvittaessa erillinen harjoituspäivä lisätyötuntiveloituksella
- lisämikrofonit 70€/kpl
- Etäpuhujia 100 €/kpl (sis. yhteystesti, AV-laitteistot, videoneuvottelualusta)
- projektinhallintaa ja tapahtumasuunnittelua tarvittaessa tuntihinnalla
- Videoinserttien ja grafiikan tuottaminen lähetykseen, *Kysy tarjous*

Bio Rex 3.3 Premium-Tapahtumatuotantopaketti
Peruspalvelut tyylikkääseen tapahtumatoteutukseen:
keskusteluja, puheenvuoroja, etukäteen tuotettuja sisältöjä,
presentaatioita. Monikameratuotanto, jolla saadaan TVkeskusteluohjelman laatu. Kamerat ovat erittäin laadukkaita, operoituja,
käytetään ajolaitteita, ohjaaja miksaa dynaamista lähetyskerrontaa.
Voidaan näyttää videoinserttejä, grafiikkaa, esitysmateriaaleja ja puhujien
tittelitekstit. Valaistaan ja somistetaan kuvaustilanne tyylikkääksi, lavalla
esimerkiksi kaksi erillistä kuvauspistettä. Etäpuheenvuorot mahdollisia.
Lähetysaikaa 4h.
Tinkimätön ammattihenkilöstö: ohjaus, lähetystarkkailu, kuvaus, ääni.
Harjoituspäivän työtuntikulut arvioidaan tarvittaessa erikseen.
Taustakangas (vaalea/tumma) ja lisävalaisu
Lähetyssivun valmistelu, suunnittelua, projektihallintaa sis 10h
alk 5 hengen tiimi
4 HD kameraa, esitystietokone, videomikseri
Esikatselunäyttö
Webinaari-livestriimialusta ja jakelu
Raakatallennus
6 mikrofonia, mikseri, kaiutin
HINTA alk. 5590 € alv 24% (+tilavuokra)
Optiot:
- Videoinserttien ja grafiikan tuottaminen lähetykseen, *Kysy tarjous*
- Tarvittaessa erillinen harjoituspäivä lisätyötuntiveloituksella
- lisämikrofonit 70€/kpl
- Etäpuhujia 100 €/kpl (sis. yhteystesti, AV-laitteistot, videoneuvottelualusta)
- projektinhallintaa ja tapahtumasuunnittelua tarvittaessa tuntihinnalla

Salin tilavuokrasta ja mahdollisesti
tarvittavasta lisätekniikasta saatte
tarjouksen aina erikseen.

Pyydä tarkempi tarjous:
marjo.sahi@rexevents.fi
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