Boksning klubber og DABU
Ribe den 19.-6.-2019

Live-streaming tilbud sæson 2019-2020
2 dage a ca. 8 timer
3 kamera, 2 still kamera samt 1 ved ringhjørne som betjenes af klubben pr. boksering.
(2 bokseringe 4 kamera, 3 bokseringe 6 kamera)
Grafik med navne, logo og evt. tidsprogram.
Stream på YouTube med embedkode til ønsket hjemmesider samt stream på live-streaming.dk
Klubben sørger for overnatning, samt fortæring. Samt at stille med en person til betjening af hjørne kamera.
Live-streaming kan følges gratis live, på YouTube samt site med embedkoder. Udsendelsen vil ikke være aktiv
efter endt udsendelse*
Sports-web laver, administrer og sælger videoer fra kampene.
Der streames i HD 720p kvalitet.
Sports-web vil gerne stille kommentator udstyr tilrådighed. (Skal aftales forud)
Opsætning dagen før afvikling.
Jeres pris 1 boksering 4.000,- ex. moms
Jeres pris 2 bokseringe 5.500,- ex. moms
Jeres pris 3 bokseringe 8.000,- ex. moms
Reklamer og videospot in player, efter ønske UB. Skal modtages ved opsætning.
Ønsker i Sports-web stiller med en kameramand tillæg 3500,- ex. moms pr. mand/ring 2 dage.
Ønsker i at gøre brug af tilbudet, kontakt os venligst i god tid for booking.
Produktionen vil blive udført som ved DM 2018.
Tekniske krav ved live udsendelsen:
1 boksering 15/15 mbit. internetforbindelse, 2 bokseringe 20/20 mbit. internetforbindelse
Internet stik inden for ca. 50 m.
Arbejdsområde til computer på ca. 4 m2 (alm. bord)
Platform ved ringhjørne (højde som ring, 1x2 m)
Bemærkninger:
*Udsendelsen blive frigivet efter 1 år.
YouTube akceptere ikke copyright musik

Sportslig hilsen
Sports-web
Kurt Simonsen
Bemærk: Sports-web kan ikke gøres ansvarlig for evt. nedbryd. Måtte der opstå evt. udfrakommende påvirkninger under
udsendelsen, afregnes forholdsvis pr. sendt time. Sports-web kan ikke gøres ansvarlig for evt. data fejl under arkivering af
udsendelsen.Vi henviser til YouTubes regler vedr. copyright.
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