Komunikační kanál pro události, které není možné
uskutečnit v klasickém formátu
Výskyt viru covid-19 zásadně omezuje možnosti organizování konferencí a seminářů, ale i polních akcí pro
větší počet lidí. Velká část zemědělské veřejnosti se setkávání obává a jako hlavní hrozbu uvádí ne samotné
onemocnění, ale případnou karanténu, která by ohrozila chod podniku.
Možnou alternativou je multimediální forma komunikace vhodně podpořená tištěným sdělením v odborném časopise.

Živé vysílání odkudkoliv
Zajistíme živé vysílání (on-line přenos) vámi pořádané konference.
Služba zahrnuje:
 Bezplatnou inzerci-pozvánku ke sledování konference vaší společnosti.
Pozvánka bude bezplatně otištěna v týdeníku Zemědělec a Zemědělském
týdeníku (upoutávka na pořady TV Zemědělec na str. 4), 1/2 v měsíčníku
Farmář, Úroda, Mechanizace zemědělství, Náš chov, banner na
www.profipress.cz, facebook/profipress. Pořadatel zajistí distribuci
pozvánky na své zákazníky.
 On-line přenos bude vysílán na www.tvzemedelec.cz a v aplikaci
Zemědělec, ale je možné jej vysílat i na vašich webových stránkách,
pokud to vaše stránky umožňují. V případě zájmu poskytneme předem
testovací odkaz pro otestování funkčnosti.
 On-line přenos zajistíme i z venkovního prostředí, kde není pevné připojení
na internet. Podmínkou je dostatečné pokrytí signálem mobilního
operátora. Přenos se realizuje s jednou kamerou pouze s úvodní grafikou
bez možnosti externího vstupu.
 V uzavřených prostorech uvítáme možnost pevného připojení na internet,
min. rychlost 20/20 mbit/s. Natáčení na tři kamery současně umožňuje střih ve vysílání pořadu. Je možné na
základě dodaných podkladů předpřipravit pro vysílání grafiku, popisky, externí příspěvky, předtočené vstupy
atd. Běžné natáčení ve formátu: pohledy do sálu, snímání prezentace. Zajistíme kvalitní přenos mluveného slova.
(Garantujeme z interního studia Profi Press, v případě externího natáčení je přenos zvuku závislý na zvukových
možnostech prostoru, připojíme se k místnímu zvukaři). Lze zajistit externího zvukaře.
 Pro pořad budou vytvořené titulky označující mluvčího.
 Zajistíme možnost komunikace se sledujícími a možnost kladení dotazů on-line nebo formou chatu.
 Vysílání je možné pro vybranou skupinu účastníků na základě vygenerování unikátního hesla.
 Zadavateli umožníme evidenci sledovanosti pořadu živého přenosu.
 Účast redaktora Profi Pressu a zajištění článku běžného rozsahu ve vybraných časopisech, pokud se zadavatel
nerozhodne pro speciální přílohu ve vybraném časopise.
 Videopořad bude umístěn natrvalo v archívu TV Zemědělec a bude poskytnut zadavateli pro jeho využití.
 Možnost přetisku údajů a podkladů z konference.
Základní cena on-line vysílání:
14 000 Kč za 1–5 hodin natáčení + 1 000 Kč za každou započatou hodinu
3 000 Kč – zajištění interaktivního chatu pro kladení otázek
2 000 Kč – zajištění unikátních přístupů pro sledování pořadu
Cestovné: 12 Kč/km
Přetisk podkladů z konference – speciální, nebo zcela samostatná příloha vybraného časopisu
Text zajistí vydavatelství Profi Press: 12 000 Kč/tiskovou A4 nebo A3 v týdeníku Zemědělec
Text zajistí zadavatel: 8 000 Kč/tiskovou A4 nebo A3 v týdeníku Zemědělec

Živé vysílání nebo natočení konference ve studiu TV Zemědělec
 Zajistíme živé vysílání (on-line přenos) nebo
vytvoření pořadu vámi pořádané konference ve
studiu TV Zemědělec. Služba zahrnuje:
 Bezplatnou inzerci-pozvánku ke sledování konference
společnosti, pokud bude vysílání on-line, nebo
zajistíme upoutávku na vytvořený pořad. Pozvánka
nebo upoutávka bude bezplatně otištěna v týdeníku
Zemědělec a Zemědělském týdeníku (upoutávka
na pořady TV Zemědělec na str. 4), 1/2 v měsíčníku
Farmář, Úroda, Mechanizace zemědělství, Náš chov,
banner na www.profipress.cz, facebook/profipress.
Pořadatel zajistí distribuci pozvánky ke sledování
nebo info o natočeném pořadu na své zákazníky.
 On-line přenos bude vysílán na www.tvzemedelec.cz a v aplikaci Zemědělec, ale je možné jej vysílat i na
vašich webových stránkách, pokud to vaše stránky umožňují. V případě zájmu poskytneme předem testovací
odkaz pro otestování funkčnosti.
 Pořad – konferenci lze natočit a následně upravit a schválit zadavatelem.
 Pro potřeby konference disponujeme řečnickým pultem. Konference může být také natočena formou diskuse
u stolu nebo formou panelu, kdy diskutující a přednášející sedí v křeslech.
 Zajistíme celodenní drobné pohoštění a běžné nealkoholické nápoje pro zadavatele a přednášející.
 Možnost zajištění oběda formou rautu pro všechny přítomné v prostorách natáčení v ceně 140 Kč/osobu.
 Možnost aktivní přednášky stojícího nebo pohybujícího se řečníka (přednášejícího) na pozadí virtuálního
ilustračního obrazu (tabulky, doplňující údaje a fakta, viz. počasí TV Nova).
 Natáčení na 2 až 3 kamery současně umožňuje střih ve vysílání pořadu. Běžné natáčení ve formátu: pohled na
mluvčího, pohled na prezentaci, pohled na ostatní diskutující. Zajistíme kvalitní přenos mluveného slova.
 Při natáčení off-line vkládáme prezentaci přímo do natáčeného pořadu. Do prezentace lze vložit grafické prvky
jako zakroužkování klíčového údaje atd.
 Pro pořad budou vytvořené titulky označující mluvčího.
 Zajistíme možnost komunikace se sledujícími a možnost kladení dotazů v případě živého vysílání.
 Zadavateli umožníme evidenci sledovanosti pořadu živého přenosu.
 Videopořad bude umístěn natrvalo v archívu TV Zemědělec a bude poskytnut zadavateli pro jeho využití.
 Účast redaktora Profi Pressu a zajištění článku běžného rozsahu ve vybraných časopisech, pokud se zadavatel
nerozhodne pro speciální přílohu ve vybraném časopise.
Přetisk podkladů z konference
Text a sestavení zajistí vydavatelství Profi Press: 12 000 Kč/tiskovou A4 nebo A3 v týdeníku Zemědělec
Text zajistí zadavatel: 8 000 Kč/tiskovou A4 nebo A3 v týdeníku Zemědělec

Reportáž TV Zemědělec z odborné akce, semináře, konference, představení firmy,
představení produktu přímo v terénu
TV reportáž spočívá v tom, že přijede redaktor, který celou akci natočí. Možnost on-line přenosu, nebo natočení videoreportáže. Umístění na TV Zemědělec.cz a poskytnutí celého záznamu zadavateli k dispozici.
Videonahrávka pořadu bude následně umístěna v archívu pořadů na www.tvzemedelec.cz.
Součástí je také prezentace v tištěné podobě v týdeníku Zemědělec. Jedná se o inzerát 1/8 na šířku
(131 x 88 mm). Dále pak umístění banneru A (300 x 300 px) na příslušném odborném webu po dobu
jednoho týdne. Proběhne také umístění odkazu na nové video na profilu facebook Profipress.
Základní cena
15 000 Kč za až 5 hodin přenosu + 1 000 Kč za každou další hodinu
Cestovné 10 Kč/km

