
Preprosta organizacija v petih korakih 

1. Izpolnite vprašalnik s podatki o dogodku 

2. Izberite enega od paketov  

3. Definirajte scenarij in grafično opremo dogodka 

4. Preverite delovanje na generalki

5. Dogodek v živo na spletu 

Spletni dogodki s profesionalno podporo

Za izpeljavo profesionalnega dogodka je potrebno 
zagotoviti vrsto tehničnih storitev, vse od profesionalnega 
video prenosa (streaminga), vrhunske produkcije do 
različnih orodij za organizacijo spletnih dogodkov. 
Združujemo dolgoletne izkušnje organizacije dogodkov 
in vrhunsko tehnično podporo, ter ponujamo studijski 
LED zaslon,  ki omogoča 3D prikaz ozadja in je precej bolj 
zmogljiv od običajnih zelenih zaslonov. 
Vaš dogodek bo v rokah izkušene ekipe, ki je v času 
koronakrize izvedla že več kot 200 različnih spletnih 
dogodkov. 

GR STUDIO 20.20
Vaši spletni dogodki brez stresa 

Tudi v času, ko so dogodki zaradi 
koronavirusa prepovedani, imamo 
popolno rešitev za izvedbo spletnih 
dogodkov vseh vrst. Na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani smo za vas 
pripravili studio za izvedbo spletnih 
konferenc, okroglih miz, novinarskih 
konferenc, svečanih dogodkov, 
korporativnih dogodkov in koncertov.

Odprt sistem 

Video prenos lahko zagotovimo na vse najbolj popularne 
videokonferenčne platforme kot so Facebook Live, Linkedin 
Live, Vimeo, ... ali pa kar na vašo spletno stran.
Vklop govornikov pa je možen preko videokonferenčih 
platform Zoom, ClickMeeting, Webex, MSTeams, ...

Prednosti 

✓   Certifikat “Varno in zdravo na dogodke” za zagotavljanje 
varnosti udeležencev 

✓   Prostornost dvorane, ki omogoča tudi hibridne 
dogodke v skladu s priporočili NIJZ

✓   Veliko parkirišče in enostaven dostop do GR-ja 

✓   LED zaslon dimenzije 6 x 3,5 metra 

✓   Profesionalna ekipa z dolgoletnimi izkušnjami Za kakšne spletne
dogodke lahko najamete studio?

•   Strokovne konference, kongresi, okrogle mize in 
simpoziji 

•   Predstavitve novih izdelkov in storitev 

•   Proslave in podelitve nagrad in priznanj 

•   Prenosi koncertov, plesnih in drugih kulturnih dogodkov 

•   Snemanje videocastov

Dodatne video storitve

Za vaš dogodek uredimo tudi pre-produkcijo, post-
produkcijo, video montažo celotnega posnetka dogodka, 
izdelavo grafik za video, 2D in 3D grafično animacijo in 
glasbeno opremo dogodka. 

Dodatne storitve DCO

Prevzamemo lahko celovito organizacijo dogodka v 
okviru DCO agencije (profesionalni digitalni organizator 
dogodkov).  Zagotovimo vam lahko vse od vsebinske 
zasnove, scenarija, upravljanja skupnosti in družabnih 
omrežij, priprave govorcev do registracije udeležencev in 
spletne aktivacije ter analitike dogodka. 

PRIHODNOST dogodkov bo še dolgo hibridna!



VIDEO 
KONFERENCA DO 
3 URE 

STUDIO
S 

STUDIO  
M

STUDIO 
L

STUDIO
XL 

Snemanje in video 
prenos s PZT 
kamerami 

✓ ✓ ✓ ✓

Režija dogodka v 
živo ✓ ✓

Število vključenih 
govorcev v 
videokonferenčni 
sistem 

1 8 8 8

PTZ kamera 1 3 1 1

Kamera 2 3

Monitor za 
govorca 
(confidence 
monitor) 

1 1 2 2

Ozvočenje 1 1 1 1

Namizni mikrofon 3 6 3 6

Tehnik za 
upravljanje 
medijskih vsebin 

1 2 2 3

Režiser dogodka 1 1

Priprava medijskih 
grafičnih 
materialov - 
preprodukcija

1 1

LED zaslon s fiksno 
grafiko ali grafiko 
po izbiri

1 1

Delovna osvetlitev 
dvorane ✓ ✓ ✓ ✓

Mešanje slike 
(kamera mix) ✓ ✓ ✓

Cena paketa  (do 
3 ure, vključno s 
pripravo)

450 € 665 € 1.480 € 3.500 €

Studio je mogoče najeti za najmanj 3 ure, 6 ur ali 12 ur. 

Pokličite nas in pomagali vam bomo 
organizirati vaš naslednji spletni ali hibridni 
dogodek. Naša ekipa združuje strokovnjake 

z več kot 20-letnimi izkušnjami pri 
organizaciji dogodkov
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DODATNE STORITVE 1

Brezžični mikrofoni 2 2 2 2

Dodatna PTZ 
kamera 2 3

Osnovna osvetlitev 
odra ✓ ✓ ✓ ✓

Ambientalna 
osvetlitev prostora ✓ ✓ ✓ ✓

Cena paketa 
z dodatnimi 
storitvami 1
 (do 3 ure) 

690 € 820 € 1.680 € 3.750 €

DODATNE STORITVE 2

Lučni tehnik 1 1 1 1

Cena paketa  
z dodatnimi 
storitvami 1 in 2 
(do 3 ure)

870 € 1.025 € 1.850 € 4.030 €

V cene ni vključen 22% ddv.


