
Standard  från 13 900 kr

1 st rörlig, fjärrstyrd kamera, PTZ

2 st trådlösa mikrofoner, välj mellan handhållen eller 
headset/mygga 

1 Erfaren sändningsproducent

LiLivesändning till Forecom LIVE, tjänst för livesändning. Chat 
för upp till 200 personer, standard layout  (5 kr/tittartimme 
tillkommer*)
Inklusive alla tillbehör som behövs, riggning, 
sändningsproducent på plats samt transport inom 
Stor-Stockholm

Tillval:

2-2-kameraproduktion med operatör 3 100 kr
Videoredigering 1 000 kr/h
Videokonferenstjänst; när presentatörerna även är på distans. 
2 500 kr 
(upp till 2h test med era presentatörer ingår) 
Dator till videokonferens 1 500 kr 
Votering och Chat för upp till 1 000  personer 3 000 kr 
YYtterligare produktionstid 2 500 kr/h 

2 H PRODUKTION

PRISLISTA LIVESÄNDNINGAR



Standard från 17 900 kr

1 st rörlig, fjärrstyrd kamera, PTZ
1 st fast kamera

3 st trådlösa mikrofoner, välj mellan handhållna eller 
headset/mygga 

1 Erfaren sändningsproducent

LiLivesändning till Forecom LIVE, tjänst för livesändning med 
chat och standard layout (5 kr/tittartimme tillkommer*)
Inspelning i hög kvalitet
Inklusive alla tillbehör som behövs, riggning samt transport 
inom Stor-Stockholm.

Tillval:

2-kameraproduktion med operatör 5 700 kr 
VVideoredigering 1 000 kr/h 
Videokonferenstjänst; när presentatörerna även är på distans. 
2 500 kr, (upp till 2h test med era presentatörer ingår)
Dator till videokonferens 1 500 kr 
Votering och Chat för upp till 1 000 personer 3 000 kr
Ytterligare produktionstid 2 500 kr/h

4 H PRODUKTION



Standard från 21 900 kr

1 st rörlig, fjärrstyrd kamera, PTZ
1 st fast kamera

3 st trådlösa mikrofoner, välj mellan handhållna eller 
headset/mygga  

1 Erfaren sändningsproducent

LiLivesändning till Forecom LIVE, tjänst för livesändning med 
chat och standard layout (5 kr/tittartimme tillkommer*)
Inklusive alla tillbehör som behövs, riggning, 
sändningsproducent på plats samt transport inom 
Stor-Stockholm

Tillval: 

3-kameraproduktion med operatör 7 900 kr
VVideoredigering 1 000 kr/h 
Videokonferenstjänst; när presentatörerna även är på 
distans. 2 500 kr. (upp till 2h test med era presentatörer 
ingår)
Dator till videokonferens 1 500 kr 
Votering och Chat för upp till 1 000 personer 3 000 kr

8 H HELDAGSPRODUKTION 
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