
OFERTA
LIVE STREAMING

Przełam bariery razem z nami i połącz się ponownie... 
W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie.



CO TO JEST LIVE STREAMING?

Live streaming to usługa polegająca na transmitowaniu treści video, w czasie rzeczywistym, 
takich jak: wydarzenia sportowe, koncerty, wywiady, konferencje lub prezentacje nowych produktów.

To unikalne doświadczenie dla Twoich widzów - pełny komfort w domowym zaciszu, 
lub gdziekolwiek indziej, bez obawy, że przegapią wydarzenie. 
Transmisja online dociera do każdego, niezależnie od platformy – telefon, tablet i komputer.   

Dodatkowo transmisja jest nagrywana. Zapisana w formie retransmiji może być później 
opublikowana i dostępna dla użytkowników bez ograniczeń.



ZALETY TRANSMISJI ONLINE

Transmisję można dopasowywać do 
indywidualnych wymagań jej organizatora – 
kolorystycznie dobrać wygląd playera 
transmisji, czatu oraz umieścić logo.

OKREŚL SWÓJ CEL

Live streaming pozwala poznać potrzeby 
Twoich klientów i, w czasie rzeczywistym, 
odpowiadać na ich pytania.  

BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA
Transmisja online dostarcza dane analityczne:
całkowitą liczbę widzów w trakcie oraz ich 
maksymalną ilość po streamingu -
dane demograficzne i średni czas 
obserwowania transmisji.

DANE ANALITYCZNE

Live streaming daje też możliwość 
bezpośredniej interakcji, tym samym, cennej 
wymiany doświadczeń. 

INTERAKCJA



OFERTA

Oferujemy streaming live w najpopularniejszych serwisach 
takich jak facebook i youtube. Przygotujemy oprawę 
graficzną oraz animiacje dostosowane do Twoich potrzeb. 
Posiadamy 6 kamer HD z wymienną optyką, drona, 
steadycam, światlo filmowe, sprzęt dźwiękowy oraz stację 
montażową HD. Ponadto podczas transmisji możesz 
prowadzić chat z widzami. 

Przygotujemy spersonalizowany wygląd playera, 
pełny branding transmisji oraz indywidualną domenę.

CUSTOM CONTENT DELIVERY

PPV (pay per view)

Transmisje przeprowadzamy w jakości FullHD.
TECHNOLOGIA HD

Realizujemy transmisje w kilku wersjach  
językowych.

TŁUMACZENIA
Zarabiaj na swoich transmisjach dzięki 
wykorzystaniu dowolnego systemu płatności.



CO MOŻEMY ZROBIĆ ?
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SPRZĘT 

REALIZACJA NA 4 KAMERY HD

REALIZACJA NA 6 KAMER
Zrealizujemy skomplikowany live 
na 6 kamer z użyciem drona, 
steadycamu i kranu filmowego. 
PRZYKŁAD

PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE 
Używamy rozudowanych programów 
do prowadzenia i obsługi transmisji 
online m. in.: Wirecast pro i Restream.

Posiadamy profesjonalne 
zestawy montażowe do 
transmisji online firm Blackmagic 
i Roland.

MONTAŻ ONLINE



NASZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Przy realizacjach live pracują maksymalnie 2-3 
osoby. 

OGRANICZONA ILOŚĆ OSÓB

Posiadamy preparaty do mycia rąk na 
bazie alkoholu, używamy maseczek
oraz nitrylowych rękawiczek.

AKCESORIA OCHRONNE

Regularnie czyścimy urządzenia i kamery 
środkami dezynfekującymi.

DEZYNFEKCJA 

Stosujemy zasadę: do 1,5 metra odstępu w 
kontaktach międzyludzkich.

DYSTANS



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
KONTAKT:

Franciszek Lubicz-Łapiński
franek@16na9.tv

tel.+48 735 244 398
www.16na9.tv


