Hinnasto 2021

Kunta.tv on yhdistelmä tuotantoyksikköä ja videosivustoa, jonka toimesta syntyy vuosittain satakunta suoraa lähetystä
ja kymmeniä tilausvideoita. Toteutamme suorat studiolähetykset, tallenteet, podcastit, videotuotannot, haastattelut,
some-videot, animaatiot jne. Palveluun kuuluu suunnittelu, kuvaus, leikkaus ja julkaisu toiveiden mukaan.
Kohderyhmä: päättäjät, asiantuntijat sekä kuntien yhteistyökumppanit, yritykset ja yhdistykset.
Tarjouspyynnöt: kunta.tv/tarjous
Tilaukset: kunta.tv/tilaa-tuotanto

Suorat lähetykset ja webinaarit studioltamme
Kunta.tv mahdollistaa suorien studiolähetysten teon helposti, avaimet käteen -periaatteella. Kutsu yleisö ja laadi
ohjelmasisältö, me hoidamme loput. Puhujat voivat olla paikan päällä studiolla tai esiintyä lähetyksessä etäyhteyksien
kautta.
Kunta.tv:n laadukkaalla teknologialla varustetun studion käyttö Kuntatalolla Kalliossa kuuluu studiopakettiin. Studiotiloja on kaksi ja ne mukautuvat asiakkaan tarpeen mukaan suoriin lähetyksiin, tallenteisiin ja videotuotantoihin.

Studiopaketti sisältää

Valitse studio tarpeen mukaan

• Ennakkotyöt: suunnittelu ja palaveri (1h)
• Lähetyssivu Kunta.tv:llä, salainen tai avoin
• Tekninen rakentaminen
• Kuvaus
• Etäpuhujat osana lähetystä
• Chat
• Tekstiviestituki katsojille lähetyksen aikana
• Kevyet markkinointitoimet Kunta.tv:n alustalla,
mikäli lähetys on julkinen
• Tallenne, julkaisu (2 viikkoa - 1 vuosi)
• Katsojastatistiikka

Studio 1 - suuret tuotannot
(esim. verkkotapahtumat)

Lähetysten lisätyöt: tekstitys, green screen tausta
puhujille, sekä videoinsertit ja introt lähetyksiin hinnaston mukaan. Lisätyöhinnasto: kunta.tv/tilaa-tuotanto/

Studio 2 - kevyet lähetykset
(esim. koulutukset ja webinaarit)
Hintahaarukka 1 190 € 3 315 € + alv. 24%
Lue lisää studioistamme: kunta.tv/studio,
tai varaa ilmainen tutustumiskäynti.

Videotuotannot
Kunta.tv toteuttaa monipuolisesti videotuotantoja mm. haastattelut,
animaatiot, some- ja tapahtumavideot. Palvelu sisältää suunnittelun,
kuvauksen, videon editoinnin ja tekstityksen.
Videotuotannot alkaen 490 € + alv. 24 %

Ilmakuvaukset dronella
Näyttävät ja huomiota herättävät lentokuvat voivat olla osa mitä
tahansa videota. Drone-lento voidaan tehdä rakennuksen yllä tai
muussa avoimessa ulkotilassa. Ilmasta käsin kuvattu video vahvistaa
videokerrontaa ja lisää videoon kuin videoon wow-efektin.
Drone-kuvaukset alkaen 300 € + alv. 24%

Podcastit
Kunta.tv tuottaa asiakkailleen tilauksesta myös podcasteja. Podcastit tuotetaan Kunta.tv:n studiolla. Puhujat voivat myös etäosallistua
podcastin tekoon verkon välityksellä. Autamme teknisessä toteutuksessa ja julkaisussa. Tarjoamme tarvittaessa myös suunnitteluapua ja
vinkkejä podcastin sisällöntuotantoon.
Podcast-jaksot alkaen 430 € + alv. 24%

Bannerit, kunta.tv-sivu
Panorama, koko 1120x 120 px, 700 € + alv./vko,
seuraavat viikot 350 € + alv. 24 %
Tiedostomuoto jpg/gif,
tiedoston suosituskoko 25 kt.
Myynti: Marianne Lohilahti,
marianne.lohilahti(at)netti.fi,
puh +358 40 708 6640

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu:
kuntatv@kuntalehti.fi
Puh. +358 50 471 5671
Sonja Eloranta
mediatuottaja, Kunta.tv
sonja.eloranta@kuntalehti.fi
puh. 050 301 3654
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