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la guilla

comunicació
& livestreaming

Oferim serveis de comunicació i
retransmissió d’esdeveniments,
activitats o cursos per internet.
Ens adaptem a tot tipus de necessitats i també
podem produir programes i emissions en
directe de manera periòdica, així com
l’organització de webinars.
Cobrim el vostre esdeveniment perque es pugui
veure des de qualsevol lloc en directe o en
diferit a través d’Internet (via Facebook,
Youtube, twitch o Instagram). Un cop acabat
serà accessible des de les vostres xarxes socials
i/o canals propis.
Contacta’ns
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Tarifes de packs bàsics
Live streaming per a esdeveniments, conferències,
webinars...
De 1 a 2h d'emissió.
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1. PACK BÀSIC

CARACTERÍSTIQUES:

- Una videocàmara
- Gràfica de l’empresa o esdeveniment a la capçalera del programa,
transicions i final del programa.
- Retransmissió en LIVE STREAMING per canals de l’esdeveniment.
- Video final de l’esdeveniment, per l’ús/difusió posterior.

PREU: Des de 350€
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2. PACK MIG:

CARACTERÍSTIQUES:
- Dos videocamares.
- Video de l’esdeveniment.
- Vídeo-resum.
- 3 operaris.
PREU: Des de 800 €

3. PACK AVANÇAT:

CARACTERÍSTIQUES:
- Tres videocamares.
- Disseny de la gràfica.
- Vídeo presentació 1 minut per a xarxes socials.
- Vídeo de tot l’esdeveniment.
- Vídeo resum 1.30 minuts xarxes socials.
PREU: Des de 1200 €

4. PROGRAMA TV corporatiu per a empreses o entitats
CARACTERÍSTIQUES:
- Creació del programa. ( Idea, guió, escaleta, etc.)
- Escenografia i plató.
- Disseny de la gràfica del programa.
- Producció de 1 a 3 videocamares.
- Realització.
- Video final amb tot el contingut.
PREU: Des de 1850€

la guilla | laguilla.net

Altres serveis:
- Video corporatiu 3m : Des de 300€
- Website: des de 500€
- Disseny gràfic desde 300€ ( Logotips, il·lustracions
- Video anunci. 1 min desde: 150€
- Video promocional RSS 60s desde: 150 €
- Equip de so desde: 250€
- Video animació desde: 300€
- Montaje presentacions Power Point o similars desde: 150€
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