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Jak na to?

Hledáte možnost, jak oslovit zákazníky v době covidové?

Potřebujete vytvořit školení pro zaměstnance, kteří se 
nemohou účastnit osobně?

Chcete představit novinky?

Potřebujete vytvořit virtuální event?

Potřebujete oslovit cílovou skupinu ve vašem oboru?

A nemáte čas nic složitě organizovat…

Máme pro vás řešení!
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Využijte již připraveného, vybaveného 
virtuálního studia v našem areálu

Výhody:

- nemusíte řešit prostory,

- zajistíme potřebnou profesionální techniku a vybavení, 
3 videokamery SONY full HD (možno 4K), náhlavové mikrofony DPA, zpěvové mikrofony 
SHURE, mixážní pult Allan Heath, streamovací a odbavovací media server, příspěvkové 
pracoviště pro vzdálené připojení přes ZOOM, TEAMS, Vmix call, apod.

- poskytneme kompletní tým profesionálů, 
zvukař, střihač, kameramani, osvětlovač, streamer…

- výstup ze studia lze zaznamenávat a současně streamovat
na internet (až na 3 různé servery).
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Nabízíme vám marketingovou podporu

– Oslovte zákazníky ve vašem sektoru! Díky rozsáhlým 
databázím v různých odvětvích budou lidé o vašem vysílání 
vědět.

– Na váš stream upozorníme na sociálních sítích, webu 
i v newsletterech rozesílaných e-mailem. 

– Rozsah marketingové podpory závisí na objednaném 
balíčku.
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2D virtuální studio
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Základní popis:

▪ Natáčíme před zelenou obrazovkou,
kam následně doklíčujeme 2D studio.

▪ Studio má vzhled rohové místnosti.

▪ Do studia je možné naklíčovat obrazovku
pro promítání prezentací.

▪ Pro oživení používáme drobné animace
a střídání střihů na celek a detail.

Natáčecí frekvence:

▪ 1 hod. příprava

▪ 5 hod. produkce (natáčení/stream)

Cena: 45 000 Kč bez DPH  Pro přehrání ukázky klikněte na obrázek.

https://youtu.be/rM1rqNez8zU
https://youtu.be/rM1rqNez8zU


3D virtuální studio
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Základní popis:

▪ Natáčení probíhá před zelenou
obrazovkou.

▪ My pro vás doklíčujeme 3D 
studio.

▪ Díky kamerovým trikům získají
diváci pocit opravdové reality.

▪ V této virtuální realitě fungují i odlesky na podlaze či stíny řečníků.

Natáčecí frekvence:

▪ 1 hod. příprava

▪ 5 hod. produkce (natáčení/stream)

Cena: 95 000 Kč bez DPH  



Fyzické studio
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Základní popis:

▪ Vytvoříme reálné studio 
s velkoplošnou LED obrazovkou.

▪ Studio vybavíme designovým 
nábytkem, dekoracemi i osvětlením
podle přání klienta.

▪ Vytvoříme tak příjemnou atmosféru
pro moderátory i hosty.

Natáčecí frekvence:

▪ 1 hod. příprava

▪ 5 hod. produkce (natáčení/stream)

Cena: 70 000 Kč bez DPH  

Pro přehrání ukázky klikněte na obrázek.

https://www.youtube.com/watch?v=vPShAYibotU
https://www.youtube.com/watch?v=vPShAYibotU


Příprava natáčení

Čas na přípravu: Doporučujeme minimálně týden před vysíláním.

Formát: V případě virtuálního prostředí doporučujeme natáčet do 
záznamu a posléze streamovat.

Zadavatel zajišťuje:

▪ Účinkující,

▪ logo společnosti, požadavky na barevnost,

▪ scénář natáčení,

▪ přístupy na vlastní vysílací kanál (YouTube, Facebook, Instagram, 
apod.).

▪ V případě požadavku na prezentaci produktu ve verzi 3D studia ji 
zadavatel dodá ve formátu FBX.
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Kontakt:

studio@bvv.cz

mailto:studio@bvv.cz

