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Tisztelt Cégvezető! 

Élő közvetítési szolgáltatásunk megoldás a koronavírus válság okozta 

rendezvényszervezési nehézségekre. Úgy gondolja, jelen helyzetben nincs 

értelme szakmai napot rendezni, nehézkes megtartani a céges 

tanfolyamot/oktatást? Ne mondjon le róla, tartsa meg online, valós időben, valós 

résztvevőkkel, könnyedén és biztonságosan!  

 

Az élő közvetítés előnyei! 

Biztonság 

A 2020-as koronavírus válság 

változtatásra kényszerítette a B2B 

és B2C szektort is. A különböző 

higiéniai előírások, jogszabályok 

mellett nehézkes a tréningek, 

továbbképzések megszervezése, 

de ha sikerül is, a maszkviselés és 

a távolságtartási kötelezettségek 

miatt minőségében nem lesz 

olyan az esemény, mint a vírus 

előtti időkben. Az online közvetítéssel azonban nem kell lemondani egyetlen workshopot vagy oktatást 

sem, konferenciáját biztonságban, a résztvevők számára teljes körű élményt biztosítva rendezheti meg.  

Földrajzi függetlenség 

A közvetítés az ország, sőt a világ bármely pontjáról követhető. Olyan nézőke t is bevonhat, akik a 

távolság miatt nem tudtak volna részt venni az eseményen.  

 

Kényelem 

Összegyűlni nem szerencsés, de az oktatást/továbbképzést 

akkor is meg kell tartani? Hol máshol venne részt szívesebben 

munkatársa a kötelező „fejtágításon” ha nem a  saját 

otthonában? Az élő adással nincs akadály a szakmai fejlődés 

előtt, és kollégái hálásak lesznek Önnek a kényelmi faktor 

miatt.  
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Egyszerűbb szervezés, költséghatékonyság 

Online közvetítésnél mindegy, hogy 20 vagy 

1000 fős közönsége van, a szervezési 

kapacitásokat nem foglalják le a catering, az 

ültetés, teremberendezés és egyéb logisztikai 

kérdések.  

Később is megnézhető 

Az online közvetítésekről felvétel is készül. 

Ha publikálja azokat, vendégei később 

bármikor újranézhetik. 

Hogy is néz ki mindez? 

 

Minőség, felbontás 

Közvetítéseinket Full HD (1920 x 1080 pixel) minőségben bonyolítjuk YouTube platformra. Az 

adás nyilvános és regisztrációhoz/meghívóhoz kötött is lehet.  

 

Internet sávszélesség 

Közvetítéseinkhez stabil, megbízható internetkapcsolatra van szükség. Esetünkben a feltöltési 

sebesség a legfontosabb paraméter, amelynek HD közvetítések bonyolításához el kell érnie a 8 

Mbs értéket a közvetítés helyszínén. Bárhol ahol ez rendelkezésre áll, megoldott a közvetítés, 

de ha minden szempontból kiváló helyszínt keres, a  balatonfenyvesi Hubertus Hof Landhotel 

***Superior Szálloda és Étterem a jó választás. Nemcsak minden technikai szükségletnek 

megfelel etéren, hanem teljes körű business, gasztro -és szállodai szolgáltatásokkal áll 

rendelkezésre.  

Hang 

A megfelelő hangminőség biztosítása ugyancsak fontos szempontja az élő közvetítésnek. A 

BKV Üdülőben professzionálisan kiépített, korszerű hangosítási rendszer van, garantálva a 

hibátlan hangminőséget. 

 

Közvetítő platformokKözvetítéseinkhez olyan platformokat választunk, melyek nagy 

terhelés mellett is megbízhatóan teljesítenek. pl. a YouTube. 
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Kliensek 

Közvetítéseink természetesen követhetőek számítógépen okostelefonokon, tableteken is. 

 

Maradandó 

Nem csak közvetítünk. Szolgáltatásunk részeként a közvetített tartalmat egyben rögzítjük is 

és ezt külön díj felszámítása nélkül át tudjuk adni. Ha esetleg csak felvétel készítésére van 

szükség, azt is vállaljuk. 

Prezentációk 

Különböző prezentációkat is be tudunk vonni a közvetítésbe (pl. PowerPoint, Prezi, stb..) 

közvetlenül a prezentáló számítógéphez csatlakozva. Ez mindig tiszta és éles képet 

eredményez. Kép a képben technikával az előadót is mindig mutatni tudjuk a prezentáció 

mellett. 

Logok, feliratok, brand 

A közvetítésben nincs akadálya a céges arculati elemek, logók, grafikák, feliratok (előadó neve, 

titulusa, stb..) megjelenítésének, és be tudunk játszani bármilyen videó tartalmat, hanganyagot is.  

Emődi Média, a Hubertus Hof Landhotel hivatalos média 
partnere: Online élő közvetítés (stream) szolgáltatás  

Kategóriák  Mit tartalmaz Díj 

ÉLŐ! Előadások élő online 
közvetítése (streamelése) 
zárt vagy nyilvános 
Youtube platformra. 

Az előadásokat elejétől 
végig élőben közvetítjük 
online felületen, 
szerkesztett formába 
öntve. Az élőben 
sugárzott anyagot 
rögzítjük is. 

Személyre szabott árajánlatot 
adunk a rendezvény 
időtartamától, a megrendelői 
kérésektől függően. Alapcsomag 
tájékoztatásként Br. 250.000Ft 
(Egész napos 
továbbképzés/oktatás/szakmai 
nap stb..  élő online közvetítése) 

 

Kérje ajánlatunkat, vagy érdeklődjön alábbi elérhetőségeinken:  

Hubertus Hof Landhotel                                                  Emődi Média   
0685 560 930                                                                                                    0670 850 5793 
hubertus-hof@hubertus.hu                                                          emodimedia@gmail.com 
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