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La situació actual ha transformat les formes 
de treballar i ha posat en alça la producció 
audiovisual de continguts remots, presencials 
i híbrids. Aquesta tendència permet múltiples 
possibilitats, ja que es poden fer tot tipus 
d’actes virtuals per aconseguir donar identitat 
al client, augmentar la difusió de l’activitat i 
potenciar la interacció amb els usuaris finals. 

Proposem en aquest context un servei 
integral de STREAMING per a tot tipus d’acte 
o esdeveniment, i ens avala l’experiència en 
clients tant de l’àmbit públic com del privat. 

També treballem amb agències de comunicació 
produint i realitzant esdeveniments Social Media 
per a empreses.

PROPOSTA 
STREAMING
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EL PROJECTE

A Gestió Cultural executem projectes audiovisuals ajustats a les necessitats 
de cada client. Tenim els professionals i l’equip tècnic per a fer-ho possible, 
adaptant-nos als requeriments de l’acte o esdeveniment. 

Oferim el servei de retransmissió en directe, producció, filmació i edició de 
vídeo, per a qualsevol tipus d’esdeveniment.

L’streaming  és una eina clau en la difusió dels esdeveniments actuals 
augmentant-ne l’impacte i la difusió. Ajuda a reduir costos, ja que evita 
gastos de desplaçament i l’esdeveniment es pot seguir des de qualsevol 
part del món i des de qualsevol dispositiu.
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PRODUCCIÓ TÈCNICA 
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Emetem en diverses plataformes (Facebook, Instagram, vimeo, zoom etc..) i 
multiplataforma. I, si és necessari, oferim la possibilitat d’utilitzar un servidor privat.

Podem emetre des de la pàgina web del client o bé subministrar 
una pàgina d’esdeveniment virtual a demanda amb sistema d’inscripció, xat i altres 
eines de comunicació entre els usuaris, integració de gràfics, etc...

Oferim també la possibilitat d’enregistrar en qualitat 4k o 1080 FHD, tant l’emissió com 
les càmeres individualment I realitzar la seva posterior edició.

• Streaming de conferències: integració amb qualsevol plataforma.

• Streaming de reunions d’empresa: emetem en diferents plataformes amb la màxima 
privacitat.

• Streaming per a esdeveniments privats: no deixem que ningú es perdi aquest 
moment tan especial. Possibilitat d’enregistrar l’esdeveniment.

• Streaming de concerts i teatre: en directe des de diversos angles i amb possibilitat 
de càmeres mòbils.

• Streamings i presentacions en remot: Dona una millor imatge amb gràfica pròpia a 
les teves presentacions o conferències. Totalment a distància.

Ens desplacem a qualsevol espai, i el convertim en un plató virtual. Optimitzant els 
recursos del client, i reduint costos.

Disposem de plató virtual per si les vostres instal·lacions no són les adequades, així 
com de material propi per a la sonorització, il·luminació i el subministrament del 
material audiovisual necessari per a esdeveniments híbrids en directe i en línia.
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