
MOBILNÍ VIRTUÁLNÍ MINI STUDIO

JAK STUDIO FUNGUJE? 
Víceméně každý dnes potřebujeme komunikovat online. Často se však setkáváme s nekvalitním zvukem, rozmazaným obrazem, 
nevhodným pozadím a dlouhou monotónní prezentací. To jsme se rozhodli změnit a našim klientům nabízíme mobilní virtuální 
mini studio, které přináší profesionální prostředí pro Vaši prezentaci, webinář, či přednášku. Naše studio Vám navíc 
postavíme během jedné hodiny prakticky kdekoliv. 

Ve studiu vystupující sedí před tzv. zeleným pozadím, na něž je při přenosu naklíčováno vámi vybrané pozadí. Kvalitní 
studiové osvětlení, profesionální mikrofon a pečlivě odladěná signálová cesta zajistí spolu se snadnou obsluhou 
nejen komfortní prostředí pro vystupujícího, ale především téměř „profesionální televizní výsledek“ pro vzdálené diváky.  

Ve firmách, na home office, na úřadech    
 ● Moderujte diskuse či důležité porady z domova a v jednotném 

designu akce či Vaší firmy 

 ● Připojte se a vzdáleně vystupte na vnitrostátní či mezinárodní 
konferenci 

 ● V klidu a komfortu Vaší kanceláře připravte velmi kvalitní 
videozáznam Vašeho vystoupení, které odvysíláte později,  
či použijete opakovaně  

Ve škole    
 ● Připravte si důležité přednášky či lekce (předtočená videa)  

 ● Sdělte žákům či rodičům důležité informace k výuce či provozu 
školy  

 ● Představte Vaši školu, učitele a významné úspěchy  
při Dni otevřených dveří  

V hotelu, venues      
 ● Vytvořte ve Vašem salonku profesionální zázemí vhodné pro 

vzdálenou účast Vašich klientů na konferencích či jiných akcích  

Při slavnostní příležitosti     
 ● Propojte se se vzdálenými gratulanty a sdílejte s nimi dojmy  

a vzpomínky dokreslující Vaši významnou událost, ať už se 
jedná o svatbu nebo třeba významné životní jubileum 

ŠIROKÉ PORTFOLIO VYUŽITÍ 
webináře • prezentace • firemní jednání • konference • moderované diskuse • přednášky do škol • sdílení slavnostních příležitostí



JAKÉ VÝHODY VÁM NAŠE ŘEŠENÍ PŘINESE?    

CO MOBILNÍ STUDIO OBSAHUJE?     
 ● Počítač s potřebným SW 

 ● Kamera se stativem a signálovým konvertorem 

 ● Náhledový PC monitor  

 ● Studiová světla (5 ks) 

 ● Profesionální klopový bezdrátový mikrofon 

 ● Náslechový audio monitor 

 ● Klíčovací zelené pozadí se stojanem 

 ● StreamDeck pro zjednodušené ovládání přímo  
vystupujícím 

 ● Další příslušenství na základě domluvy 

AV MEDIA EVENTS • obchod.events@avmedia.cz • tel.: + 420 261 260 218

JISTOTA  
Kompletní, kvalitní a vyzkoušené vybavení 

BEZ STAROSTÍ  
Zajistíme veškeré nastavení, obsluhu i hladký průběh  
celého natáčení 

KOMFORT  
Sestavu přiveze až k Vám  

KVALITA PŘEDNESU  
Velmi kvalitní obraz a zvuk vystupujícího  

OŽIVENÍ A ODLIŠENÍ  
Překvapte a zaujměte Vaše publikum  

INTERAKTIVNÍ FORMA  
Možnost snadného přepínání přednastavených scén  
(jen vystupující, jen prezentace, vystupující + prezentace, …) 

NA MÍRU  
Možnost individualizace pozadí (výběr z různých statických  
či dynamických pozadí, možnost vlastního pozadí,  
doplnění loga, …) 

Více informací o mobilním virtuálním studiu najdete na našich webových stránkách: www.avmedia.cz

https://www.avmedia.cz/events/sit-studii/mobilni-virtualni-mini-studio

