
VIDEOFILMNING OCH LIVESÄNDNING 
Här ser ni våra vanligaste priser för filmning och livesändning. Utöver detta kan vi även erbjuda en mer avancerad 
livesändningsupplägg där det även ingår att man sätter in namnskyltar & grafik enligt era önskemål. Begär offert om det är intressant 
av en mer avancerad lösning.

Nedan finner ni mycket prisvärd filmning och livesändningsupplägg som räcker i de flesta fall.

VIDEOFILMNING FILMNING MED LIVESÄNDNING LIVESÄNDNING MED 3 ST KAMEROR
Upp till 2 timmar på plats Upp till 2 timmar på plats Upp till 2 timmar på plats
Filmning & dokumentation Livesändning med en kamera Livesändning med 2-3 kameror
Lagras på minneskort Minneskort & livesändning Även möjlighet till PPT implementering

3,900 kr 5,900 kr 9,500 kr
Extra tid 750 kr/tim Extra tid 950 kr/tim Extra tid 1,150 kr/tim

Pris exkl moms. I priserna ingår utrustning och personal för att kunna utföra livesändningen. Det ingår sändning till YouTube eller Facebook. Vi kan även sända till 
Solidtango som är helt reklamfritt men då tillkommer deras kostnad. Vi tappar ljudet från externt ljud på plats eller så tar vi upp ljudet från vår utrustning. För bästa 
ljud så ha en färdig XLR signal som vi kan plocka ljudet ifrån. Vi behöver ett fungerade internet på plats via kabel. Finns inte det så löser vi det men det kan 
tillkomma en kostnad beroende på vilken tjänst ni väljer. Livesändningen med 3 kameror avser filmning med PTZ kameror, vilket innebär att alla kameror sköts av 
en bildproducent som styr kamerorna från en videomixer, samt väljer vilken kamera som ska ligga live. Vill ni ha en livesändning där man kan plantera in grafik så 
begär tilläggsoffert. 

Prisexempel Filmdokumentation Filmning med livesändning Livesändning med 3 kameror

2 tim 3,900 kr 5,900 kr 9,500 kr

4 tim 5,400 kr 7,800 kr 11,800 kr

6 tim 6,900 kr 9,700 kr 14,100 kr

8 tim 8,400 kr 11,600 kr 16,400 kr

För beställning eller mer frågor kontakta Peter på tel 070-7618080 eller peter@proffsvideo.se
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