Din filmproduktion
av TV100.se

Stockholms basket, Performance Potential, 2L Marketing, Prog-It med
flera kunder som vi har haft under 2019, där vi efter kundens önskemål
skapat unika produktioner.
Allt från enkla till avancerade filmproduktioner för event skapade efter
varje unik situation som ett filmprojekt kan vara.
Produktioner för Sport-event, mingel-event, seminarier.
Allt med ljud, bild och ljus, redigering och live-produktioner med digital effekter i
direktsändningar eller för sändning i efterhand. Till övrigt har vi också appproduktion & journalistuppdrag under våra övriga tjänster.
Se film från våra produktioner här https://www.tv100.se/din-mediebyra/
Våra kampanjer för 2020 är Almedalskampanjen samt Eventkampanjerna enligt nedan
följande beskrivningar:

Eventkampanjen 2020
Enkel produktion
Filmning med 4K och ljudupptagning enkel produktion av redigering, totalt upp till 4h*
(enkel redigering* = start och slut med logga och enkla klipp för ta bort felsägningar etc ljud för 2
personer eller lokalt ljud)
Normal produktion
Filmning 4K och ljud för normal produktion, totalt upp till 4h-8h* (normal redigering* start och
slut med logga och texter i filmen, samt och ljudbrusreducering och enkla animationer). Ljud för 3
personer kopplad till ljudanläggning om så önskas.

Avancerad produktion
Filmning och ljud samt på begäran Live-produktion, totalt upp till 4h-8h* ( avancerad redigering*
start och slut , logga, texter, animationer – video-länk för inbjudna gäster via telefon, flertal kameror
för flera videovinklar både linjär och livesändning. Ljudbrusreducering och ljudanläggning för 5
personer till lokal ljudanläggning. Ljus vid behov för bättre kvalitet av bild beroende på
omständigheter.
•

= Beroende på önskemål kan priser/timmar kan justeras, utan de priser och timmar som ges
här skall enbart ses som riktlinje för vidare förhandling om pris på efterfrågad tjänst.

Plustjänster till Eventkampanjen 2020
Moderator (ha en moderator direkt kopplad till videoteamet för öka kvalitén )
Sända det genom Tv100 (du kan då ladda ned video när du vill, dela med dig)
Reporter. (ha en journalist på plats som intervjuar )
Kommentarer. (skapa kommentarer, intervjuer till film)
Sköta ljud. (bearbeta ljud, skapa ljud )
”Demand” redigering (du får va med vid redigering)
Nå allmän målgrupp upp till 300 tusen tittare.

Almedalskampanjen 2020
Almedalskampanjen är gjord för företag och föreningar som håller egna event under veckan
mellan söndagen den 28 juni till söndagen 5e Juli, https://almedalsveckan.info/
Och i med mer mängd av produktioner under Almedalen så kan vi hålla lägre priser.
Missa inte tillfället!
Vår kampanj är riktad till Företag som vill både synas för sina kunder i efterhand exempelvis
genom företagens egen marknadsföring samt möjlighet att sända direkt Live i professionell
utförande med ljud och enkla animationer och namnskyltar och logo ut i de sociala medier
eller genom egen hemsida eller annat medieformat.
Prissättningen är lägre pga av ökad antal produktioner på plats samtidigt ger förenklad
produktion, vilket möjliggör följande alternativ som går att kombinera med plustjänster:
1 (max 4h på plats*)
Enkel produktion med statisk filmning med två kameror (4K) samt ljudupptagning upp till 4
personer, utan egen ljudanläggning för högtalare – kan kopplas till befintlig ljudanläggning.
Redigering enkel klippning med start och slut samt rubriker för sektioner i filmen och logotyp
och ljudbrusreducering. ( Plustjänster exempelvis för Live-produktion kan läggas till m.m.)
2
(max 4h på plats*)
Avancerad produktion med statisk filmning och enskilda intervjuer, upp till 3 kameror (4K),
med upp till 4 trådlösa myggor, 1 handmick, och möjlighet att koppla in till ljudanläggning.
Redigering med avancerad till enkel klippning, rubriker, logo, animeringar,
ljudbrusreducering, Och fritt tillval om Live-sändning. (ev stream-kostnad kan tillkomma )
* = Beroende på önskemål kan priser/timmar kan justeras, utan de priser och timmar som ges här
skall enbart ses som riktlinje för vidare förhandling om pris på efterfrågad tjänst.

Plustjänster till Almedalskampanjen
Moderator (ha en moderator direkt kopplad till videoteamet för öka kvalitén )
Sända det genom Tv100 (du kan då ladda ned video när du vill, dela med dig)

Reporter. (ha en journalist på plats som intervjuar )
Kommentarer. (skapa kommentarer, intervjuer till film)
Sköta ljud. (bearbeta ljud, skapa ljud )
”Demand” redigering (du får va med vid redigering)
Nå allmän målgrupp upp till 300 tusen tittare.

TV100 Övrig media & filmtjänster
Ljud
Videoredigering
Art-design
Webbdesign
Hemsideproduktion
App-produktion
Uppdrags-journalism tim-pris / fastpris fråga offert.*

•

= Beroende på önskemål kan priser/timmar kan justeras, utan de priser och timmar som ges
här skall enbart ses som riktlinje för vidare förhandling om pris på efterfrågad tjänst.

Kontakta oss för offert idag eller mer information!
Allt om frågor rörande specifikationer, detaljfrågor om utförande, eller önskemål om specifika
frågor som är till för att lösa, kontakta oss på info@tv100.se www.tv100.se

Se film från våra produktioner här

https://www.tv100.se/din-mediebyra/

