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Live
striimaus

Yhdistää tv-ohjelman ja webinaarin parhaat puolet
Työnäyteet:
Sanna Marin Lahden kaupungintalolla 16.1.2021
SDP Kaupungeissa Osa 3: Lahti 9.2.2021
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Virtuaali
tapahtuma

Osallistaa ja mahdollistaa aidon verkostoitumisen
Työnäytteet:
Kesäksi Duuniin 2021 Etelä-Karjala 22.1.2021
Duunitreffit 28.1.2021
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Animaatio
video

Konkretisoi ja havainnollistaa esitettävät asiat.
Työnäytteet:
https://rondowithwatson.fi/
https://www.toplinemedia.fi/referenssit/

Topline Media on edelläkävijä tarinallisten,
osallistavien ja mukaansa tempaavien verkko
sisältöjen teossa.
Meillä kaikki tekeminen lähtee Sinun tavoitteis
tasi ja siihen pohjaavasta käsikirjoituksesta.
Meidät tunnetaan luovista ja kiinnostavista
tarinoihin perustuvista ratkaisuista. Laaja ja
sitoutunut freelancer-tiimimme takaa, että
löydämme ammattilaiset juuri Sinun tarpeisiisi.
Kuljemme rinnallasi neuvoen ja opastaen läpi
koko tuotantoprosessin. Pystymme ketterästi
mukautumaan nopeastikin muuttuviin tilantei
siin ja aikatauluihin. Takaamme, että olet
lopputulokseen tyytyväinen!
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Tapahtuman kokonaisvaltainen
suunnittelu tavoitteiden pohjalta

Livestriimausta voidaan tehdä Topline Median studiolta,
asiakkaan tiloista tai pelkästään verkon välityksellä.
Tapahtuman striimaus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden,
tavoitteiden ja kohderyhmän mukaisesti. Striimaukseen

Käsikirjoitus ja aikataulutus

lisätään myös yrityksen graafisia elementtejä.
Tarvittaessa koulutamme esiintyjät ja juontajan kamera

Juontajan koulutus tai
ammattijuontaja

työskentelyyn tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Topline
Median ammattijuontajaa tapahtumassasi.
Livestriimauksen tärkein osa on suunnittelu koski se sitten

Laadukas tekninen toteutus

tapahtuman rakennetta, sisältöä tai tekniikkaa. Tilaisuus
taltioidaan ja muokataan jälkikäteen helposti katsottaviksi
osiksi. Topline Media auttaa sinua kokonaisvaltaisesti

Tallenteen jälkikäsittely
jatkokäyttöä varten

Pakettia voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti
esim. kahdeksi kevyemmäksi striimauspaketiksi. Striimaus
voidaan haluttaessa tehdä myös asiakkaan tiloissa.

onnistuneen tapahtuman toteuttamisessa, myös
jälkimarkkinoinnin näkökulmasta.
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Tapahtuman kokonaisvaltainen
suunnittelu tavoitteiden pohjalta

Hyvä tapahtuma koostuu kiinnostavasta ja monipuolisesta
ohjelmasta sekä esiintyjien/osallistujien keskinäisistä
verkostoitumismahdollisuuksista. Tavata Global ja Topline
Media tekevät tapahtumastasi virtuaalisen kokonaiselämyk

Osallistujien profiilikortit ja

sen viemällä tapahtuman sisällön yhdelle alustalle.

esittäytymismahdollisuus
Osallistuja voi esitellä itsensä tai yrityksensä tapahtuman
sivuilla ja verkostoitua muiden tapahtumaan osallistuvien

Osallistujien keskenään sopimat

kanssa. Tapahtuman aikana tai jo sitä ennen, hän voi sopia

videotapaamiset

henkilökohtaisia videotapaamisia muiden osallistujien
kanssa. Erillisissä ryhmähuoneissa voidaan kuunnella

Ryhmähuoneet aktivoivat ja
sitouttavat osallistujia

luentoja tai tehdä vaikka ryhmätöitä.
Tapahtuman ohjelmalavalle voidaan tv-lähetyksen tapaan
tuoda valmiita videoita, livejuontaja ja esiintyjiä joko

Ammattimaisesti toteutettu
ohjelmalavan sisältö

etukäteen nauhoitettuna tai nettiyhteyksien välityksellä. Ja
mikä parasta, tapahtuman verkosto on kontaktoitavissa ja
sisältö katsottavissa tapahtuman jälkeenkin.

Virtuaalitapahtumaan voidaan tehdä myös erillisestä
korvauksesta yrityksen oma virtuaalinen (perinteinen tai 360)
showroom tai messuosasto.

***"*
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Osallistujat

Aikataulu ja Ohjelma

VI RTUAALITAPAHTU MAPAKETTI SISÄLTÄÄ:
- max 3 tunnin tilaisuuden suunnittelu ja käsikirjoituksen tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa
- Tavata-alustan käyttö tapahtuman toteutuksessa
- ohjelmalavan käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma
- tilaisuuden ohjelmalavan striimaus
- ohjelmalavan ohjelman miksaus eli leikkaus lähetyksessä
- perusgrafiikka lähetyksessä (nimikyltit, logot, alkutunnus ja lopputekstit asiakkaan tarpeen mukaan)
- lähetyksen käsikirjoituksen mukaisten inserttien etukäteisnauhoitus Teamsin/Zoomin välityksellä ja niiden
kuvitus asiakkaan materiaaleilla (sisältää 5 t nauhoitus- ja editointiaikaa)
- keskustelun moderointi ja tarvittaessa esiin nousevien kysymysten ja kommenttien välittäminen juontajalle
- lähetyksen jälkituotanto: tallenteen pätkiminen aihekokonaisuuksiin

Pakettia voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
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Tarinan suunnittelu
tavoitteiden pohjalta

Animaatiovideo on parhaimmillaan kuin lyhytelokuva,
niillä voidaan mieleenpainuvasti ja kustannustehok
kaasti esitellä asia kuin asia. Hyvin käsikirjoitetulla
animaatiolla herätät varmasti huomion ja pidät kiinnos

Käsikirjoitus ja
kuvamaailman suunnittelu

tusta yllä.
Graafisilla ja animoiduilla esityksillä pystyt esittelemään

Spiikkaus ja
teostovapaa musiikki

sellaisiakin asioita, joita on muutoin vaikea selittää.
Tarinoiden avulla saadaan moni asia eläväksi ja vaikut
tavuutta voidaan tehostaa hahmolla, joka on sinun
näköisesi ja puhuu sinun äänelläsi.

Kuvat, hahmot,
tekstit ja grafiikat

Animaatiot voidaan toteuttaa täysin ilman lähikontaktia
ja sen lisäksi ne ovat kamerakammoisen esiintyjän

Animaation teko

Tarjous sisältää 2 kpl 2-3 minuutin animaatiota

paras ystävä!

