• Video / DVD Produksjon
• Lyddesign
• Fotografering
• Grafisk design
• Studioutleie
• Konferanser
• Kick-off

Alt på ett sted – Mediaverksted

Alt på ett sted - Mediaverksted
Vi som jobber på Mediaverksted legger vekt på kvalitet og service og strekker oss til
det ytterste for å levere de beste løsningene til kundene våre.Vi har god kompentanse
og alt nødvendig utstyr til å lage et opplegg du garantert blir fornøyd med.

• Videoproduksjon:

• Studioutleie
Mediaverksted har to studioer til utleie.
Et på 200 kvm og et på 65 kvm. Det ene
har stor greenscreen vegg. Med til studioene
hører forværelser, dame- og herregarderober
med dusj, samt badstu og stor kafeteria.

• Grafisk design:

Trenger du reklame for bedriften din?
Mulighetene er mange, som vårt Mediaverksted kan hjelpe deg med:
• DVD produksjon
• Streaming
• Firmaproﬁlering
• Reportasjer
• Stemningsrapport
• Flerkameraproduksjon
• Video for web
• Undervisningsvideo

• Fotografering:
De dyktige fotografene våre kan blant annet
tilby følgende tjenester:
• Portrett / gruppebilder
• Produktfoto og ﬁrmaproﬁlering

Mediaverksted har bred erfaring med utvikling av brosjyrer, reklame, andre trykksaker
og scanning av bildemateriale.
Spør oss om priser og muligheter. På denne
måten kan vi skape helhet rundt arrangementet ditt.

• Lyddesign og produkskjon:

• Firma arrangementer:

Vi har en egen profesjonell komponist som
produserer musikk til alle ønskelige formål.
Kanskje du ønsker å legge lyd på opptak fra
arrangementet ditt?
Eller kanskje du trenger en lydlogo, en jingle,
ﬁlmmusikk eller lydeﬀekter?
Hos Mediaverksted får du garantert god lyd.

Konferanse, ﬁrmafest eller produktl
produktlansering?
Mediaverksted gir deg bilder på storskjerm
storskjerm,
videoopptak, fotografering og streamingg på
internett. Vi dekker og dokumenterer de store
begivenhetene for deg, slik at gode opplevelser
blir til gode minner.

• Midi Studio:
Midi-studioet vårt kan tilby alt av elektronisk og analog musikk. Studioet er moderne
utrustet med eget vokalrom.

Vi har lang erfaring og kan
tilby eﬀektive og kostnadsfornuftige medieløsninger til din
bedrift.

Referanser:
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Canon Norge AS
Trygge Barnehager
NRK
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