NOVÁ VIRTUÁLNÍ STUDIA
V LETŇANECH

GREEN SCREEN

LED SCREEN

jedno z největších studií v Praze!

obrazovka 11 × 3,5 m s možností přístavby

w w w.pvaexpo.cz
www.pvaexpo.cz

GREEN SCREEN STUDIO
Velkorysý a unikátní prostor v Praze!
Jedno z největších green studií
o rozměrech 9 × 6 m.
Tato plocha umožňuje nejen větší počet řečníků na place,
možnosti pohodlného zajištění COVID – 19 opatření, ale
samotným aktérům zajistí dostatečný komfort v pohybu.
Studio se nachází ve velkém a akusticky dobře řešeném
Kongresovém sále, který je navíc vybaven velmi kvalitním
osvětlením. Ve studiu je možné odbavit jak online
konferenci, tak připravit předtočený záznam. Součástí
studia je technika, která Vám umožní odbavit Vaše akce
bez dalších investicí. Prostor nabízí dostatek místa pro
kompletní štáb a jeho zázemí včetně dostatečného
počtu parkovacích míst. Výhodou je možnost zajištění
profesionální produkce včetně odbavení či postprodukce
pořízeného materiálu.

www.pvaexpo.cz

GREEN SCREEN STUDIO
vhodný na menší akce a konference, tiskové konference,
ﬁremní meetingy, včetně odbavení prezentací

35 000 Kč / 6 h pronájmu
45 000 Kč / 12 h pronájmu

Uvedené ceny zahrnují:

Technické speciﬁkace:

• pronájem klimatizovaného sálu včetně foyer před sálem,
zázemí a šatny

1× řečnický pult, 2× křeslo, 1× stůl
úklid sálu po skončení akce
10 parkovacích míst pro pořadatele
pronájem AV techniky
obsluhu AV techniky - 1× videotechnik, 1× kameraman,
1× zvukař, 1× technická supervize
• přípravu akce 5 hodin
• instalaci/deinstalaci

• Profesionální zelené pozadí 9 × 6 × 4 m (š × h × v).
• OSVĚTLENÍ VČETNĚ ODBAVOVACÍHO PULTU:
8× Arri Fresnel + 15× LED vana, pult Grand MA3.
• OZVUČENÍ: 2× odposlech studio, 1× odposlech režie,
pult Midas MR18, 2× headset nebo 2× hand mic.
• Streamovací program s notebookem:
vMix, 2 output, 2 input.
• 3× kamera Panasonic HD + stativ, 3× náhledová TV, notebook
na odbavení náhledu, notebook na odbavení PPT prezentací,
časomíra.
• Internetové připojení v režii 100/100 Mb/s.

Veškeré další služby nad rámec tohoto balíčku včetně možnosti
zajištění cateringu budou účtovány zvlášť dle ceníku.

Pro detailní seznam technického materiálu kontaktujte obchodní
nebo technické oddělení.

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

•
•
•
•
•

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.pvaexpo.cz

GREEN SCREEN STUDIO
vhodný pro větší akce a velké konference, vysílání
pro větší počet lidí

55 000 Kč / 6 h pronájmu
65 000 Kč / 12 h pronájmu

Uvedené ceny zahrnují:

Technické speciﬁkace:

• pronájem klimatizovaného sálu včetně foyer před sálem,
VIP salónku, zázemí a šatny
• 1× řečnický pult, 4× křeslo, 2× stůl, 1× pohovka
• úklid sálu po skončení akce
• 20 parkovacích míst pro pořadatele
• pronájem AV techniky
• obsluhu AV techniky – 1× videotechnik, 1× PPT videotechnik,
1× kameraman, 1× zvukař, 1× technická supervize, produkce
• přípravu akce 5 hodin
• instalaci / deinstalaci

• Profesionální zelené pozadí 9 × 6 × 4 m (š × h × v).
• OSVĚTLENÍ VČETNĚ ODBAVOVACÍHO PULTU:
8× Arri Fresnel + 15× LED vana, pult GrandMA 3 Light.
• OZVUČENÍ: 2× odposlech studio, 1× odposlech režie, mixážní
pult DiGiCo S21, 6× headset nebo
6× hand mic, směrové antény - 4× mic + rack.
• Media server + odbavení: vMix / Aximmetry 3D virtual studio /
Unreal engine 4 / Vset 3D virtual studio, 6 output, 5 input.
• Streamovací server Vimeo. 3× kamera Panasonic HD + stativ.
• Mini Cue – dálkové ovládání prezentace,
3× náhledová TV, notebook na odbavení náhledu, notebook na
odbavení prezentací, časomíra.
• Internetové připojení v režii 100/100 Mb/s.

POKROČILÝ BALÍČEK

Veškeré další služby nad rámec tohoto balíčku včetně možnosti
zajištění cateringu budou účtovány zvlášť dle ceníku.

Pro detailní seznam technického materiálu kontaktujte obchodní nebo
technické oddělení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.pvaexpo.cz

LED SCREEN STUDIO
Velké studio s LED obrazovkou
o rozměrech 11 × 3,5 m a možností
další přístavby.
Studio je velmi dobře akusticky řešené a nabízí komfortní
zázemí a dostatek prostoru pro kompletní štáb a produkci
Vaší akce. LED studio je vybaveno kvalitním osvětlením
včetně barevného nebo spotového svícení, což je velmi
unikátní oproti jiným lokalitám. Ve studiu je možné odbavit
jak online konferenci, tak připravit předtočený záznam.
Součástí studia je technika, která Vám umožní odbavit Vaše
akce bez dalších investicí. Prostor nabízí dostatek místa
pro kompletní štáb a jeho zázemí včetně dostatečného
počtu parkovacích míst. Výhodou je možnost zajištění
profesionální produkce včetně odbavení či postprodukce
pořízeného materiálu.

www.pvaexpo.cz

LED SCREEN STUDIO
vhodný na menší akce a konference, tiskové konference,
ﬁremní meetingy

49 000 Kč / 6 h pronájmu
59 000 Kč / 12 h pronájmu

Uvedené ceny zahrnují:

Technické speciﬁkace:

• pronájem klimatizovaného sálu včetně foyer před sálem,
zázemí a šatny
• 1× řečnický pult, 2× křeslo, 1× stůl
• úklid sálu po skončení akce
• 10 parkovacích míst pro pořadatele
• pronájem AV techniky
• obsluhu AV techniky - 1× videotechnik, 1× kameraman,
1× zvukař, 1× LED technik, 1× technická supervize
• přípravu akce 5 hodin
• instalaci / deinstalaci

• LED: rozteč 3,9 mm, rozlišení 2816 × 896 px,
(256 px na 1 m), rozměr 11 × 3,5 m (v případě zájmu lze
přistavět dalších až 30 m2)
• OSVĚTLENÍ VČETNĚ ODBAVOVACÍHO PULTU:
6× Arri Fresnel, 3× Arri LED, 6× wash light, 6× Beam light,
odbavení Grand MA3.
• OZVUČENÍ: 2× odposlech studio, 1× odposlech režie,
pult Midas MR18, 2× headset nebo 2× hand mic.
• Streamovací/odbavovací program: vMix / Resolume
Arena – 2 output, 2 input, 3× kamera Panasonic HD
+ stativ, notebook na odbavení náhledu, notebook
na odbavení PPT prezentací, časomíra.
• Internetové připojení v režii 100/100 MB/s.

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

Veškeré další služby nad rámec tohoto balíčku včetně možnosti
zajištění cateringu budou účtovány zvlášť dle ceníku.

Pro detailní seznam technického materiálu kontaktujte obchodní
nebo technické oddělení.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.pvaexpo.cz

LED SCREEN STUDIO
POKROČILÝ BALÍČEK
vhodný pro velká natáčení, velké konference a eventy

69 000 Kč / 6 h pronájmu
79 000 Kč / 12 h pronájmu

Uvedené ceny zahrnují:

Technické speciﬁkace:

• pronájem klimatizovaného sálu včetně foyer před sálem, VIP
salónku, zázemí a šatny
• 1× řečnický pult, 4× křeslo, 2× stůl, 1× pohovka
• úklid sálu po skončení akce
• 20 parkovacích míst pro pořadatele
• pronájem AV techniky
• obsluhu AV techniky – 1× videotechnik, 1× PPT videotechnik,
1× kameraman, 1× střihač, 1× zvukař,
1× LED technik, 1× technická supervize
• přípravu akce 5 hodin
• instalaci / deinstalaci

• LED: rozteč 3,9 mm, rozlišení 2816 × 896 px, (256 px na 1 m),
rozměr 11 × 3,5 m (v případě zájmu lze přistavět dalších až 30 m2).
• OSVĚTLENÍ VČETNĚ ODBAVOVACÍHO PULTU:
6× Arri Fresnel, 3× Arri LED, 6× wash light, 6× Beam light,
odbavení Grand MA3.
• OZVUČENÍ: 2× odposlech studio, 1× odposlech režie, mixážní pult
DigiCo SD12, 6× headset nebo
6× hand mic, směrové antény – 4× mic + rack.
• Media server + odbavení: vMix / Resolume Arena, 6 output,
5 input.
• Streamovací server Vimeo. 3× kamera Panasonic HD + stativ.
• Střižna: Blackmagick ATEM Television Studio Pro 8 input.
• 3× náhledová TV, notebook na odbavení náhledu, notebook
na odbavení prezentací, časomíra.
• Internetové připojení v režii 100/100 MB/s.

Veškeré další služby nad rámec tohoto balíčku včetně možnosti
zajištění cateringu budou účtovány zvlášť dle ceníku.

Pro detailní seznam technického materiálu kontaktujte obchodní nebo
technické oddělení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.pvaexpo.cz

PLÁNEK VIRTUÁLNÍCH STUDIÍ

www.pvaexpo.cz

KONTAKTY

PRONÁJEM
VIRTUÁLNÍCH
STUDIÍ:

Pavlína Kontrová
obchodní manažerka
M: 739 003 130
E: kontrova@abf.cz

TECHNICKÉ
DOTAZY:

Eva Nečesalová
technická manažerka
M: 728 068 336
E: eva@stageproduction.cz

www.pvaexpo.cz

