EN SELECTED OFFICE PRODUKT

Föreläsningsfilm
Föreläsningsfilm innebär att vi kommer ut och filmar din
föreläsning eller ditt föredrag eller seminarium och därefter
klipper och redigerar till ett filmklipp.

INFORMATION
Klippet är färdigt att läggas upp på Youtube, företagets hemsida och övriga valfria kanaler. Perfekt om du
exempelvis har bjudit in en duktig föreläsare eller själv har ett viktigt budskap du vill förmedla effektivt.

INNEHÅLL

VAD VI BEHÖVER AV DIG

• Filmning av en föreläsning om max 120 min, m h a en kamera
(för fler kameror - se tilläggstjänster nedan) inkl resa till och
från inspelningsplatsen och förberedelser
• Klippning av råmaterialet till ett första utkast som du får
granska och framföra dina eventuella synpunkter på
• Klippning och slutredigering av filmklippet
• Leverans av en färdig föreläsningsfilm, max 90 minuter, i en
låg- mellan- och högupplöst version, samtliga i färg om inget
annat överenskommes.
• Logotyp/textrad och presentationsmaterial (exempelvis
PowerPoint-slides) integrerade i filmklippet – för ytterligare
animationer, se tilläggstjänster nedan.

• Tillgång till inspelningsplatsen och informellt tillstånd av
föreläsaren att vi filmar föreläsningen
• Formella tillstånd i förekommande fall, dvs om filmning sker
på allmän plats eller på annan egendom och tillstånd krävs
• Att du granskar och kommenterar det första utkastet av
föresläsningsfilmen
• Logotyp i eps-format, alternativt text och tillhörande
typsnitt (om ej standardtypsnitt)
• Presentationsmaterialet i pdf- eller ppt-format, som vi ska
integrera i den färdiga föreläsningsfilmen (Obs! Behövs även
som klippbilder då vi byter plats på kameran, om du istället
önskar fler kameror, se tilläggstjänster nedan)

9 995 kr exkl moms

Fast pris
TILLÄGGSTJÄNSTER
Extra kamera

Animationer

Extra kamera för möjlighet till större
flexibilitet under inspelningen

Animationer utöver integrerad
logotyp/textrad såsom exempelvis
förklarande texter som relaterar till
specifika avsnitt i presentationsfilmen

Fast pris 2 500 kr

exkl moms

Fast pris 495 kr/st

Växel 08-501 292 00
info@selectedoffice.se

exkl moms

Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm

