Thinc ahead
Studio
Ben je op zoek naar één totaaloplossing voor
je livestream? Een mobiele studio voor jouw
interactieve talkshow, productpresentatie,
quiz en/of kwartaalmeeting? Maar wel
betaalbaar?
Dan is de Thinc ahead Studio precies
wat je zoekt!
We bundelen onze organisatiekracht,
techniek en video in één mobiele
studio. Uitzenden waar jij wilt,
wanneer je wilt.
Dat is de Thinc ahead Studio!

Eén totaaloplossing voor streaming en meercameraproductie.
Top kwaliteit audio- en videofaciliteiten, met de
organisatiekracht en glimlach van Thinc ahead.
Last minute kans? Geen zorgen, de Thinc ahead Studio is
razendsnel opgebouwd.
Volledig mobiel: elke locatie kan jouw studio worden!

Jouw TV studio, waar jij wilt!
Inbegrepen in de Thinc ahead Studio:
¥

Regieset inclusief videoplayer en streamfaciliteit.

¥

Mogelijkheid tot instarts bestaande video’s.

¥

1 tot 4 cameraproductie (HD/4K).

¥

4 Revers microfoons + beltpacks (draadloos).

¥

2 Afkijkschermen (43 inch).

¥

1 Presentatiescherm (55 inch).

¥

Inclusief interactiefunctionaliteit (o.a. polls, chat, live
Q&A en/of quiz).

¥

Regielaptops voor onder andere titels, presentaties en
video’s.

¥

Presenter stick, iPad of Streamdeck voor besturing.

¥

Monitorspeakers.

¥

Inclusief regisseur, floormanager en cameraman.

Optioneel:
¥

Decors op maat uit eigen opslag.

¥

Meubilair en rekwisieten.

¥

Presentator / dagvoorzitter.

¥

(Content)vormgeving.

¥

Pre-recorded content.

Mogelijkheid om gelijktijdig te streamen naar drie kanalen,
zoals YouTube, Vimeo en Facebook.

Thinc ahead Studio: Een greep uit de mogelijkheden

Voor opnames en livestream.

Met onze (meer)cameraproductie kunnen we de volgende oplossingen verzorgen:

Regie, concept en scriptbegeleiding voor maximale
impact.
Uiteraard alles COVID19 proof.

Talkshow

Productpresentatie

(Kwartaal) Bulletin

Verbinden van
verschillende locaties

Picture in Picture*

Interactieve quiz,
polls en live Q&A’s

*Bijvoorbeeld voor tafelgesprek op afstand, razende reporter of presentaties.

Dé digitale oplossing die nog niet
bestond: betaalbare televisiekwaliteit
voor jouw online content!
Technische mogelijkheden Thinc ahead Studio:
¥

Tot maximaal vier camera’s.

¥

Zes audiokanalen (maximaal vier voor zenders), met
hoge kwaliteit revers microfoons.

¥

Twee laptopaansluitingen.

¥

Integrale opnames direct beschikbaar na afloop.

¥

Instarts van muziekeffecten, titels, bumpers en video’s.

¥

Inbelmogelijkheid (via Ms Teams, Zoom en/of FaceTime).

¥

Livestream platform via Thinc ahead.

En er is meer!
Alle faciliteiten voor jouw presentator(s):
¥

Afkijkscherm(en).

¥

Podium/presentatie begeleiding.

¥

iPad met instarts.

¥

¥

Presenter stick.

Professionele audio- en
interactiesoftware.

Dit heb je niet meer nodig:
¥

Aparte regie/regisseur/regiewagen.

¥

Aparte video-, techniek- en audio leverancier.

¥

Een groot budget.

Ben jij enthousiast geworden over
de Thinc ahead Studio?
Neem dan nu contact op via:

studio@thincahead.nl

