Din digitala
mötesupplevelse

Gothia Studio
För att snabbt kunna hjälpa dig
som kund att enkelt och effektivt
nå ut med ditt budskap har Adapt
och Gothia Towers byggt upp
en tillfällig permanent studio
i lokalen J1 på Gothia Towers
konferensplan.

Lokalen J1 har högt i tak och
innehåller en studiodel samt en
fast installerad scen. Lokalen kan
användas som streamingstudio,
för livesända event med publik
eller för utbildningar och
produktreleaser.

TEKNIKEN INGÅR
Studion innehåller all teknik som
behövs för ett livestreamat event:

• Inramning
• Digital LED-skärm
• Kameror
• Utrustning för streaming
• Utrustning för ljud- & ljus

Till bokningsformuläret

Fullt utrustad i
centrala Göteborg
Vår studio är placerad i lokalen J1
på Gothia Towers konferensplan.
I direkt anslutning finns
all tänkbar kringservice;
konferenslounge med kaffe
och möjlighet att beställa mat/
fika, konferensreception samt
toaletter.
I J1 har vi byggt upp en
komplett studio med 5x2,5
m högupplöst digital skärm
som bakgrund, en beMatrix
inramning som enkelt kan
brandas om efter era behov
samt komplett teknisk
utrustning för streaming;
kameror, bildmixersystem,
streamingserver samt ljud- och
ljusutrustning.

Vi kan starta upp din
livesändning inom några
minuter. Leverera det material
du vill presentera och din logga/
grafiska profil som du vill
använda som bakgrund. Våra
tekniker på plats säkerställer att
resten fungerar. Livesändningen
kan dina tittare se antingen via
en länk de får av oss eller som
en stream du bäddar in på din
egen hemsida eller dina sociala
medier. Allt spelas också in.

Olika studio-designer
I studion ingår ett grundmöblemang som kan användas på
olika sätt; soffa med fåtölj, ståbord samt en disk. Du är också
välkommen att använda den inbyggda scenen som finns i
lokalen. Har du andra önskemål löser vi det.

Streama enkelt med
olika designer
I våra färdiga paket ingår
streamingserver. Du kan
antingen hänvisa dina tittare till
en länk du får av oss eller bädda
in livestreamen på din egen
hemsida.

EDUCATION
TIPS
Improve Your Presentation Skills

Livestreamen kan designas på
ett flertal olika sätt. Vi anpassar
den efter din grafiska profil och
det material du vill visa. Det
går exempelvis att fälla in flera
bildrutor samtidigt ovanpå en
bakgrund, så kallad bild-i-bild,
så att det både går att titta på
en kamerabild och presentation
samtidigt.

Så här kan till exempel en
livestream se ut

I vårt streamingverktyg finns
det inbyggd interaktivitet.
Gäster som tittar på streamen
kan skicka in frågor via en
chatt och man kan genomföra
olika sorters röstningar. Man
kan också koppla in externa
presentatörer som ansluter till
livestreamen via en länk.

DETTA INGÅR I

Grundpaketet
Studion kan bokas för en halv eller hel dag.
Halvdag gäller från 08:00 – 12:00 alternativt
13:00 – 17:00
Heldag gäller från 08:00 – 17:00, med
möjlighet till förlängning fram till 24:00
mot tilläggskostnad.

I studiokostnaden ingår lokalhyra, grundteknik
samt en tekniker. Se information till höger.
Grunduppsättningen är anpassad för en enklare
livestreamning som kan skötas av en tekniker.
Om ni skall genomföra en mer avancerad
livestreamning med många personer
rekommenderar vi att lösningen kompletteras
med extra utrustning, ljudtekniker samt
kameramän.
Vi kan anpassa studion helt efter era önskemål
– kontakta oss för mer information samt
prisförslag.

SCENOGRAFI

BILDTEKNIK

• beMatrix inramning, 8m bred och 3m hög

• 2 st broadcastkameror. 1 st på stativ och 1 st
på dolly

• beMatrix infälld LED-vägg som digital
bakgrund, 5x2,5 m, där vi kan lägga in våra
kunders egna budskap/profil
• Grundmöbler; soffa, fåtölj, ståbord samt en
bardisk. Mot tilläggskostnad kan bardisken
brandas med vår kunds profil
• Mörkgrön matta på golvet samt växter

• Bildmixplats för kameror och kördatorer
• 1 st kördator för inkoppling av egen
presentation
• 1 st 55” skärm på stativ för att se preview på
presentation eller utgående livestream
• Streamingserver samt Vimeo onlinetjänst
för obegränsat antal tittare via länk (möjligt
att bädda in på egen hemsida)
• Inspelning av utgående stream

LJUD- & LJUSTEKNIK
• Digitalmixerbord för ljud

• Mot tilläggskostnad kan också
varje kamera spelas in separat och
efterredigering kan erbjudas

• 2 st trådlösa headset eller handmikrofoner
• Monitorhögtalare i lokalen för att lyssna på
utgående ljud
• Studiobelysning

SCEN

• Miljöbelysning i och runt lokalen

• I lokalen finns en inbyggd scen som
kan användas som extra studio eller för
exempelvis liveframträdanden

• Ljusbord

• Ingen teknik ingår som standard
för scenen men kan adderas mot
tilläggskostnad

Till bokningsformuläret

Har du frågor och funderingar
— hör gärna av dig!
conference@gothiatowers.com
031–708 83 90

