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PROFESSIONEL 

LIVESTREAMING
Livestreaming til alle former for arrangementer.

Livestreaming bruges i dag til alle former for arrangementer. Drejer det 

sig om pressemøde, møder, generalforsamlinger, og meget mere, er 

det muligt at streame til hele verden uden at tænke på begrænsning 

af antalet af personer i lokalet, samt dyre flybilletter når gæster eller 

foredragsholder skal flyves til arrangementet.

Profox sørger for hele det tekniske setup som kamera, mikrofoner, 

streaming til lukket eller offentlige platforme, som YouTube, Facebook, 

egen server, eller Profox’s lukkede server. Vores erfarne teknikere sørger 

ikke mindst for at arrangementets streaming setup afvikles som aftalt. 

Vi har valgt at lave 3 standard streamingpakker, men skræddersyer også 

gerne et special setup til dit arrangement. 

Ring for uforpligtende tilbud, specifikationer m.m. 

+45 72 34 46 22 • info@profox.dk

LIVESTREAMING #1 S

Vores mindste streamings pakke bruges ofte til møder 

og arrangementer med overview kamera og PC signal. 

Arrangementer med signal fra ekstern videomixer, da er 

redigerings mulighederne er lidt mindre med dette software. 

Der er mulighed for indsættelse af eget logo, pausebillede.

Pakken indeholder :

• 1 stk. kamera

• 1 stk. Laptop med OBS streaming

• 1 stk. Trådløs mikrofon

Priser fra  2.625 ,-
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LIVESTREAMING #2 M

Denne streamings pakke bruges til Gudstjeneste, møde, kursus 

og andre mellem størrelse arrangementer. I denne pakke er der 

også mulighed for en del tilvalg, såsom ekstra kamera, mikrofoner 

og meget mere. 

Systemet kan bla. afvikle video, videoopkald, picture in picture, 

delt skærm, Powerpoint, pausebillede, mulighederne er mange.

Pakken indeholder :

• 1 stk. kamera

• 1 stk. Laptop med OBS streaming

• 1 stk. Trådløs mikrofon

Priser fra  3.995 ,- 

LIVESTREAMING #3 L

Denne streaming pakke kan bruges til konference, koncert, 

produktlancering og andre lidt større arrangementer. Der er 

mulighed for en del tilvalg som ekstra kamera, mikrofoner, PC, 

presenter, lys og meget mere.

Dine mulighederne er store, der kan nævnes direkte afvikling af 

video, videoopkald, picture in picture, delt skærm, Powerpoint, 

pausebillede, også her er mulighederne er mange.

Pakken indeholder:

• 2 stk. Remote kamera

• 1 stk. Kamera controller

• 1 stk Laptop med V-Mix streaming

• 2 stk. Trådløs mikrofoner

• 1 stk. Video/lyd mixer

Priser fra  6.450 ,-
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LIVESTREAMING PLATFORME
Mulighederne er mange når man skal Livestreame til en platform, 

så ring endelig for gennemgang af mulighederne, nedenfor kan 

du se nogle af de muligheder du har.

YouTube Live ( offentlig eller skjult ) Gratis

Facebook Live ( offentlig eller skjult ) Gratis

Din egen server Gratis

Profox server ( offentlig eller skjult ) 1.500 ,-

Grafisk setup til Profox server 500 ,-

Tekniker timer 475 ,-

TILVALGSMULIGHEDER 

• Remote kamera

• Trådløst kamera

• Laptop med PowerPoint

• Pro Presenter

• Optagelse af møde på HDD

• Projektor / Lærred

• LED-storskærm

• Skærme på stander

• Monitor skærm

• Trådløs mikrofon

• Lyd til lokale

• Scenelys

• Dekorations lys


