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• Έως εννέα ταυτόχρονοι 
συμμετέχοντες στο panel
του web studio. Επιμέλεια 
backgrounds, custom layers 
και τίτλοι ονομάτων.
Δημιουργικό τηλεοπτικής 
εκπομπής. 
Δυνατότητα private chat 
μέσα στην πλατφόρμα για 
επικοινωνία μεταξύ του 
συντονιστή, των ομιλητών 
και του σκηνοθέτη ροής.



• Εύκολη είσοδος και έξοδος του 
ομιλητή στο web studio χωρίς να χρειάζεται 
να κάνει mute-unmute το μικρόφωνό του.

• Το share των διαφανειών γίνεται από την 
έναρξη του event και εισάγονται στη 
μετάδοση από τον σκηνοθέτη ροής. 
Την εναλλαγή των διαφανειών
διαχειρίζεται ο ομιλητής.



Γραμματειακή & τεχνική υποστήριξη

• Γραμματειακή υποστήριξη πριν και κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.

• Σκηνοθέτης ροής & βοηθός συντονιστή.

• Αποστολή προσκλήσεων προς τους ομιλητές για 
τη συμμετοχή τους στο web event και την τεχνική 
πρόβα.

• Aποστολή newsletters & reminders.

• Συντονισμός, τεχνική υποστήριξη σε ομιλητές 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Αποστολή στατιστικών στοιχείων 
παρακολούθησης μετά το event.

• Τα video κόβονται άμεσα ανά ομιλητή, 
αποθηκεύονται στο Livemedia.gr και 
παραδίδονται μέσω link για download.



Συνέδριο με φυσική 
παρουσία –
Υβριδικό Συνέδριο



Συμμετοχή με την ίδια ευκολία για τους 
απομακρυσμένους προέδρους, ομιλητές, 
σχολιαστές με link και απλό browser 
στο virtual studio. 
Ζωντανή μετάδοση και αποθήκευση του 
συνεδρίου στο Livemedia.



Απαραίτητος εξοπλισμός για τη 
διαχείριση του συνεδρίου και τον 
εύκολο συντονισμό των ομιλητών από 
το σημείο σύνδεσης.
Οι ομιλητές βλέπουν σε μόνιτορ τον 
εαυτό τους ακριβώς όπως φαίνονται 
στην τελική παραγωγή.



Δυνατότητα προβολής χορηγών με
λογότυπο, video και info



Πρόβα εκδήλωσης

Τest event με τους ομιλητές 
πριν το συνέδριο, set up των 
μηχανημάτων τους και 
εκπαίδευση. Πρόβα του event.



Web access tool

Διαδικασία εγγραφής των 
προσκεκλημένων στην εκδήλωση με 
email και κωδικό.
Αποτίμηση του αριθμού των 
προσκεκλημένων (πριν την 
εκδήλωση).



Εργαλείο Chat

Δυνατότητα αποστολής
ερωτημάτων από τους θεατές της
ζωντανής μετάδοσης. Οι
ερωτήσεις εμφανίζονται στον
ομιλητή και απαντώνται σε
ζωντανή μετάδοση κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης. 
Δυνατότητα public και private 
chat.



Εργαλείο Quiz

Δυνατότητα εμφάνισης του quiz στο
περιβάλλον του virtual studio.
Ψηφοφορία του κοινού σε pop up 
window στη διάρκεια της ζωντανής 
μετάδοσης.



Απευθείας ταυτόχρονες μεταδόσεις στα 
social media – Facebook, YouTube κ.α.
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