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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 vhodného k odvysílání.

Live produkce
a živé přenosy

S pomocí BMK.TV

živě
uvidí Vaši událost

celý svět.

Při živém přenosu můžete získat mnoho diváků

Signál je tak připraven ihned k vysílání na video

a jejich počet násobit. Tím, že přenášíte Vaši

stěnu, ve formě streamovaného videa na inter-

události živě na internetu, prostřednictvím

netu, na Facebook, YouTube a Periscope nebo

sociálních médií nebo své webové strán-

přes přenosový vůz pro národní i mezinárodní

ky, můžete zvětšit svoji sféru působení, a to

televizní stanice.

několikanásobně. BMK.TV Vám s tím pomůže:
budeme s Vámi nebo Vaší agenturou koordinovat obsah sdělení a veškeré plánování a přímo
na místě zaznamenáme celou událost s pomocí
moderní HD techniky pro živé vysílání.

Na vyžádání můžeme připravit také internetový
video stream pouze pro vybrané uživatele, pro
vymezený počet diváků nebo specifické regiony.

Naše služby
pro živou produkci
na vaší akci

Živé produkce a streamování s BMK.
TV jsou přínosné dokonce i pro malé a

■ Živé nahrávky a produkce pro živé
přenosy, video stěny a produkce

Moduly pro živé streamování událostí
■ Dekódovací služba

střední podniky a instituce. Ať už jde o

■ Nahrávání až s 12 HD kamerami

školení, prezentace, prodejní akce, tisko-

■ Mobilníobrazovárežieapřenosovévozy

■ Přehrávač pro integraci do webových
stránek či mikro stránek

vé konference, PR aktivity, představení,

■ Technik pro obrazovou režii, režisér,
producent, kameramani, zvukaři

■ Projekce/dodání do všech systémů a
platforem

■ Technika pro akce a konference

■ Kontrolaobsahusovládánímpřístupu
pomocí tokenů, geo a IP blokování

sportovní soutěže nebo jiné událostinaše vybavení lze kombinovat v závislosti na velikosti akce- od menších až po
velké události, můžeme tedy garantovat
individuální řešení na míru pro každý
projekt.

■ Živé streamování a televizní přenosy
■ Již druhý den sestřih video upoutávky
a dojmů z události
■ Živé přepínání přes IP, SNG a Skype

■ Zpeněžení přes Pay-Per-View platební
bránu a placený obsah
■ Chat a interakce
■ Streamování v sociálních médiích- na
Facebook, YouTube a Periscope

Filmová produkce

Naše služby pro vaše imageové
nebo produktové video
Před-produkce

■ Kamera, osvětlení a ozvučení

■ Předběžné rozhovory

■ Speciální vybavení
(dron, kamerový jeřáb)

■ Analýza cílových skupin a
konkurence

■ Logistika a stravování

■ Koncept scénáře a storyboardu
■ CastingY

Postprodukce

■ Hledání lokací

■ Hrubý střih/ čistý střih

■ Povolení k natáčení

■ Korekce barev

■ Prohlídka místa k natáčení

■ Grafika, animace
■ Komentář

Natáčení
■ Produkce a režie
■ Rozpočet a harmonogram
■ Filmový štáb (režisér, kameraman,
skript,osvětlovač,zvukař,kostýmy,
masky, atd.)

■ Záznam zvuku a dokončující
práce
■ Zvukový design / hudební
produkce
■ Přístupová práva
■ DVD/ BluRay TM Authoring
■ Výroba, návrh obalu a tisk
■ Prezentace / Marketing

Vás

BMK.TV dostane

–a Vaše téma

na scénu.

V době, kdy digitální veřejnost požaduje

webových stránkách, zda chcete umístit produk-

obrazově relevantní a kompaktní informace, by

tové video na Facebooku nebo zda byste rádi

měl být film hlavním prostředkem Vaší volby pro

prezentovali Vaši firmu prostřednictvím obrazu-

představení Vaší image a produktů. Možnosti,

zvukového vysílání na veletrzích- BMK.TV pro

které jsou Vám nabízeny prostřednictvím digita-

Vás zprostředkuje všechny služby na jednom

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

místě. Naše zapálení a zkušenosti jsou zárukou

příležitosti využít ve svůj prospěch. Nezáleží na

Vaší spokojenosti, ve výsledku získáte produkt,

tom, zda chcete mít prezentační video na svých

za kterým budeme my i Vy 100% stát.

Dokumenty, reportáže, příspěvky do zpravodajství

Ve zpravodajském světě se vše odehrává v rychlém sledu. My

BMK.TV

rychle
vytváří

obrazy pro

rychlý

svět

jsme si toho vědomi a jsme schopni stejně rychle reagovat na
každou poptávku jakékoliv redakce. Ať se jedná o dokumen-

Naše služby pro Váš redakční
filmový materiál

tární filmy, zpravodajské reportáže nebo jiné televizní příspěvky

■ Editování, rešerše

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

■ Produkce a režie

potřebovat obrazový materiál pro Vaši redakční práci. Náš

■ EB team (editor, manažer, kameraman a asistent)

EB- tým s kameramanem a asistentem úspěšně a dlouhodobě

■ Mobilní střižna

pracuje pro televizní stanice, producenty a autory na volné

■ Živá spínání přes IP SNG a D-SNG

noze a lze si jej také krátkodobě zarezervovat pro zpravodajství,

■ Produkční vozidlo

spontánní živé vstupy nebo delší reportáže.

BMK.TV – jaké jsou naše hodnoty
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.

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 profesionální 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 navazuje 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.

BMK MEDIA PRODUCTION GMBH & CO KG

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