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BMK.TV – Vše se dozvíte ve dvou větách
U nás najdete specialisty pro profesionální živé 

přenosy, streamování videa, film a postprodukci. 

Získáte všechny služby najednou od jedné kontaktní 

osoby - od poradenství až k video materiálu vhodné-

ho k odvysílání. 



Při živém přenosu můžete získat mnoho diváků 

a jejich počet násobit. Tím, že přenášíte Vaši 

události živě na internetu, prostřednictvím 

sociálních médií nebo své webové strán-

ky, můžete zvětšit svoji sféru působení, a to 

několikanásobně. BMK.TV Vám s tím pomůže: 

budeme s Vámi nebo Vaší agenturou koordino-

vat obsah sdělení a veškeré plánování a přímo 

na místě zaznamenáme celou událost s pomocí 

moderní HD techniky pro živé vysílání. 

live produkce  
a Živé přenosy

Signál je tak připraven ihned k vysílání na video 

stěnu, ve formě streamovaného videa na inter-

netu, na Facebook, YouTube a Periscope nebo 

přes přenosový vůz pro národní i mezinárodní 

televizní stanice.

Na vyžádání můžeme připravit také internetový 

video stream pouze pro vybrané uživatele, pro 

vymezený počet diváků nebo specifické regiony.

S pomocí BMK.TV

celý svět.
živě
uvidí Vaši událost



Živé produkce a streamování s BMK.

TV jsou přínosné dokonce i pro malé a 

střední podniky a instituce. Ať už jde o 

školení, prezentace, prodejní akce, tisko-

vé konference, PR aktivity, představení, 

sportovní soutěže nebo jiné události- 

naše vybavení lze kombinovat v závis-

losti na velikosti akce- od menších až po 

velké události, můžeme tedy garantovat 

individuální řešení na míru pro každý 

projekt.

naše sluŽby  
pro Živou produkci  
na vaší akci

■  ŽiVé nahráVKy a ProduKce Pro ŽiVé 
PřenoSy, Video STěny a ProduKce

■  nahráVání aŽ S 12 hd KaMeraMi

■  MoBilní oBrazoVá reŽie a PřenoSoVé Vozy

■  TechniK Pro oBrazoVou reŽii, reŽiSér, 
ProducenT, KaMeraMani, zVuKaři

■  TechniKa Pro aKce a Konference

■  ŽiVé STreaMoVání a TeleVizní PřenoSy

■  JiŽ druhý den SeSTřih Video uPouTáVKy 
a doJMů z událoSTi

■  ŽiVé PřePínání PřeS iP, SnG a SKyPe

Moduly Pro ŽiVé STreaMoVání událoSTí

■  deKódoVací SluŽBa

■  PřehráVač Pro inTeGraci do weBoVých 
STráneK či MiKro STráneK

■  ProJeKce/dodání do Všech SySTéMů a 
PlaTforeM

■  KonTrola oBSahu S oVládáníM PříSTuPu 
PoMocí ToKenů, Geo a iP BloKoVání 

■  zPeněŽení PřeS Pay-Per-View PlaTeBní 
Bránu a Placený oBSah

■  chaT a inTeraKce

■  STreaMoVání V Sociálních Médiích- na 
faceBooK, youTuBe a PeriScoPe



V době, kdy digitální veřejnost požaduje 

obrazově relevantní a kompaktní informace, by 

měl být film hlavním prostředkem Vaší volby pro 

představení Vaší image a produktů. Možnosti, 

které jsou Vám nabízeny prostřednictvím digita-

lizace, jsou obrovské – a s BMK.TV můžete tyto 

příležitosti využít ve svůj prospěch. Nezáleží na 

tom, zda chcete mít prezentační video na svých 

Filmová produkce

na scénu.

webových stránkách, zda chcete umístit produk-

tové video na Facebooku nebo zda byste rádi 

prezentovali Vaši firmu prostřednictvím obrazu-

zvukového vysílání na veletrzích- BMK.TV pro 

Vás zprostředkuje všechny služby na jednom 

místě. Naše zapálení a zkušenosti jsou zárukou 

Vaší spokojenosti, ve výsledku získáte produkt, 

za kterým budeme my i Vy 100% stát.

naše sluŽby pro vaše imageové 
nebo produktové video

BMK.TV dostane

–a Vaše téma
Vás

Před-ProduKce

■  PředBěŽné rozhoVory

■  analýza cíloVých SKuPin a  
KonKurence

■  KoncePT Scénáře a SToryBoardu

■  caSTinGy

■  hledání loKací

■  PoVolení K naTáčení

■  ProhlídKa MíSTa K naTáčení

naTáčení

■  ProduKce a reŽie

■  rozPočeT a harMonoGraM

■  filMoVý šTáB (reŽiSér, KaMeraMan, 
SKriPT, oSVěTloVač, zVuKař, KoSTýMy, 
MaSKy, aTd.)

■  KaMera, oSVěTlení a ozVučení

■  SPeciální VyBaVení  
(dron, KaMeroVý JeřáB)

■  loGiSTiKa a STraVoVání

PoSTProduKce

■  hruBý STřih/ čiSTý STřih

■  KoreKce BareV

■  GrafiKa, aniMace

■  KoMenTář

■  záznaM zVuKu a doKončuJící 
Práce 

■  zVuKoVý deSiGn / hudeBní  
ProduKce 

■  PříSTuPoVá PráVa

■  dVd/ BlurayTM  auThorinG

■  VýroBa, náVrh oBalu a TiSK

■  PrezenTace / MarKeTinG



Ve zpravodajském světě se vše odehrává v rychlém sledu. My 

jsme si toho vědomi a jsme schopni stejně rychle reagovat na 

každou poptávku jakékoliv redakce. Ať se jedná o dokumen-

tární filmy, zpravodajské reportáže nebo jiné televizní příspěvky 

- na nás se můžete vždy spolehnout v případě, když budete 

potřebovat obrazový materiál pro Vaši redakční práci. Náš 

EB- tým s kameramanem a asistentem úspěšně a dlouhodobě 

pracuje pro televizní stanice, producenty a autory na volné 

noze a lze si jej také krátkodobě zarezervovat pro zpravodajství, 

spontánní živé vstupy nebo delší reportáže.

dokumenty, reportáŽe, příspěvky do Zpravodajství

■  ediToVání, rešerše

■  ProduKce a reŽie

■  eB TeaM (ediTor, ManaŽer, KaMeraMan a aSiSTenT)

■  MoBilní STřiŽna

■  ŽiVá SPínání PřeS iP SnG a d-SnG

■  ProduKční Vozidlo

Naše služby pro Váš redakčNí 
filmoVý materiál

obrazy pro

rychle
světrychlý

BMK.TV
vytváří



BMK.TV znamená  BMK Media Production 

GmbH & Co KG. Naší hlavní hodnotou je vášeň 

pro práci. Jsme poskytovatelé komplexních 

služeb a naší největší radostí je produkovat 

jedinečná videa, vzbuzovat emoce a přispět naší 

prací k propagaci Vaší firmy na trhu i podpořit 

Vaši firemní komunikaci.

BMK.TV – jaké jsou naše hodnoty



PRo BMK.TV JE DůlEŽiTýCH 5 pilířů,  
PoDlE KTERýCH NáS MůŽETE 
PoMěřoVAT: 

KValiTa: na začátku výborného výsledku vždy stojí profesionální tým. Proto 

v naší výrobě pracují vysoce kvalifikovaní a zkušení pracovníci jako např. vyškolení 

televizní kameramani, editoři, střihači a odborníci na média. Používáme výlučně pro-

fesionální vybavení, neboť chceme poskytnout našim zákazníkům jak obsahově tak 

technicky ten nejlepší možný výsledek. Tento důraz na kvalitu se odráží také v našich 

cenách, které jsou kalkulovány férově a transparentně.     

zKušenoSTi:  Fungujeme na trhu již od roku 1997, a tudíž máme téměř 20 

let zkušeností v oblasti produkce videí pro propagaci a redakční práci. Naši zákazníci 

se mohou spolehnout také na naše dlouholeté zkušenosti při televizních přenosech, v 

živém vysílání a při výrobě imageových videí. 

KreaTiViTa: Každý projekt je jiný a zaslouží si, abychom jej řešili individuálně. 

Rádi přicházíme na nové nápady, hledáme nové příležitosti, nacházíme jedinečné 

příběhy a vymýšlíme příběhy, které vtáhnou diváka a zaujmou ho od první do poslední 

sekundy.  

naSazení: Nabízíme každému zákazníkovi více, než očekává: větší 

angažovanost, více nápadů, větší vlastní iniciativu, vysoké nasazení. Nový projekt pro 

nás nepředstavuje čistě práci, ale srdeční záležitost, do které budeme investovat naše 

nadšení a energii.

záruKa: Je pro nás důležité detailní a komplexní plánování. Na to navazu-

je tvorba spolehlivého rozpočtu a bezpodmínečné dodržování harmonogramů. Při 

produkční činnosti máme neustále záložní vybavení, abychom mohli zcela a rychle 

kompenzovat případné technické poruchy. Neboť sice máme rádi překvapení, ale pouze 

jen ta pozitivní.



Jsme tu pro Vás- v Německu, v Rakousku, v České republice a ve 
Švýcarsku- i jinde, kde nás potřebujete

www.bmk.tv

BMK MEDIA PRODUCTION GMBH & CO KG

STUDio BERliN
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

  +49 30 120 84 960
  +49 30 120 82 562
  berlin@bmk.tv

STUDio liPSKo 
Dohnanyistr. 30
04103 leipzig

  +49 341 392 94 221
  +49 341 392 94 223       
  leipzig@bmk.tv

STUDio PRAHA 
Evropska 33b/ 2589
16000 Praha 6

  +420 775 355 534
  prague@bmk.tv


