
PROFESIONÁLNÍ STUDIA

OneAVstudio Harfa | O2 Universum | Kongresové centrum Praha | Cubex

https://www.avmedia.cz/events


AV MEDIA EVENTS | Průmyslový Park Harfa
Poděbradská 540/26
Praha 9

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA | Metro C - Vyšehrad
5.května 1640/65
Praha 4

O2 UNIVERSUM | Metro B - Českomoravská
Českomoravská 2345/17
Praha 9

CUBEX CENTRUM PRAHA | Metro C - Pankrác
Na strži 2097/63
Praha 4

4 PROFESIONÁLNÍ STUDIA



UNIKÁTNÍ A ŠIROKÉ PORTFOLIO VYUŽITÍ

Možnosti využití

Koncert Diskuze Talk showKonferenceWebinářE-learningGala show Workshop Živý přenos

Něco navíc

Postprodukce TlumočeníPropagaceAnti-CovidKoncept GrafikaProdukceRežie akce

https://www.avmedia.cz/events


UNIKÁTNÍ A ŠIROKÉ PORTFOLIO VYUŽITÍ

Interaktivita

Videokonference

chat Sdíleníhlasování Q&A Event appnetworking

https://www.avmedia.cz/events


LED stěna 15×3,5 m | pitch 3,9 mm | rozlišení 3840 x 896 pixelů

Grafická režie | odbavení PPT

1× kamera Panasonic P2 | 2× PTZ kamera s ovládáním | HD video režie

Max. 8 mikroportů (head, hand, nebo klopa) | mixážní pult | in-ear odposlech | ozvučení

Kompletní světelný park (konvenční i inteligentní světla) | digitální světelný pult

Zařízení pro streaming (1 kanál) a připojení vzdálených účastníků

2× řečnický pult | časomíra | prezentér | Černošedý koberec

Internetové připojení 50/50 Mbps

Kompletní technická asistence pro provoz studia

Prohlídka studia

ONEAVSTUDIO HARFA

https://www.avmedia.cz/events/sit-studii/studio-harfa
https://www.youtube.com/watch?v=9Vzvpy1q3RY&feature=youtu.be&ab_channel=AVMEDIAEVENTS


LED stěna 16×4 m | pitch 3,9 mm | rozlišení 4096 × 1024 pixelů

Grafická režie | odbavení PPT

2× kamera Panasonic P2 | HD video režie

Ozvučení studia | 8× mikroport (head, hand, klopa) | mix pult

Osvětlení studia (konvenční i inteligentní světla) | digitální světelný pult

Zařízení pro streaming (1 kanál) a připojení vzdálených účastníků

Zařízení pro záznam z akce

Internetové připojení 50/50 Mbps

Kompletní technická asistence pro provoz studia

Prohlídka studia

O2 UNIVERSUM STUDIO

https://www.avmedia.cz/events/sit-studii/o2-universum
https://www.youtube.com/watch?v=2zOCIFtvO6Y&feature=emb_title&ab_channel=AVMEDIAEVENTS


LED stěna 13×3,5 m | pitch 3,9 mm | rozlišení 3328 × 896 pixelů

Grafická režie | odbavení PPT

2× kamera Panasonic P2 | HD video režie

Ozvučení studia | 6× mikroport (head, hand, klopa, in-ear set) | mix pult

Světelný park (konvenční i inteligentní světla) | světelný pult

Zařízení pro streaming (1 kanál) a připojení vzdálených účastníků

Zařízení pro pořízení záznamu z akce

Internetové připojení 50/50 Mbps

Kompletní technická asistence pro provoz studia

možnost oddělení prostoru a vytvoření zázemí (backstage)
pro několik skupin účastníků s ohledem na aktuální bezpečnostní nařízení

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

https://www.avmedia.cz/events/sit-studii/kcp


Zelené pozadí studia 12×4,5 m pro možnost klíčování libovolného grafického prostředí

Grafická režie | odbavení PPT | prezentační laptop

Ozvučení studia | max. 6 mikrofonů (hand, head mikrofony) | mixážní pult

Náhledová obrazovka | prezentér | řečnický pult

Nasvícení zelené plochy | osvětlení sezení účinkujících a hostů

Dvě kamery P2 pro dynamickou kombinaci pohledů na řečníky

Streamovací zařízení pro živé sdílení obsahu

Zařízení pro pořízení záznamu z akce

Internetové připojení 50/50 Mbpss

Kompletní technická asistence pro provoz studiaProhlídka studia

CUBEX CENTRUM PRAHA

https://www.avmedia.cz/events/sit-studii/cubex
https://www.youtube.com/watch?v=U6m_YyPwDE8&feature=youtu.be&ab_channel=AVMEDIAEVENTS


POROVNÁNÍ STUDIÍ

Virtuální
eventy

Hybridní
eventy Technologie Max. počet

řečníků
Max. počet
účastníků Konektivita Zázemí

pro řečníky

ANO - LED POZADÍ 6 10 50/50Mbps ANO

ANO ANO LED POZADÍ 12 50 50/50Mbps ANO

ANO ANO LED POZADÍ 8 20 50/50Mbps ANO

ANO - ZELENÉ
POZADÍ

6 0 20/20Mbps ANO

POROVNÁNÍ STUDIÍ

VYSVĚTLIVKY

Virtuální eventy
ve studiu jsou přítomni pouze

řečníci nebo je celý stream
vysílán pouze na dálku

Zázemí
místnost pro přípravu
možnost objednání

občerstvení

Max. počet účastníků
při dodržení

social distancing

Max. počet řečníků
v jedné chvíli na stagi

nebo v záběru

Hybridní eventy
ve studiu je i publikum

(účastníci)



PRODUKČNÍ SLUŽBY

Výroba grafických obsahů pro LED stěnu a zelené pozadí

Předtočení video příspěvků

Grafická výroba jinglů, předělů, odpočtů pro online vysílání

Příprava a úprava scénářů

Zajištění profesionální moderace

Režie celé akce

Postprodukce a zpracování záznamů

Maskérské služby

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Čtecí zařízení na kameru 24“ včetně notebooku

Tlumočnická technika

Další kamery s objektivy, kamerové rameno

Další mikrofony

Doplnění světelného parku

Eventová aplikace pro širší zapojení vzdáleného publika

Streamování do dalšího kanálu



JSME TU PRO VÁS

obchod.events@avmedia.cz | +420 261 260 218 | www.avmedia.cz/events

https://www.avmedia.cz/events
https://www.avmedia.cz/events
mailto:obchod.events@avmedia.cz



