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Livestreamning av er begravning             
 
 
Att ta avsked och få sörja en nära anhörig, vän eller arbetskamrat är en viktig del i sorgeprocessen. Ibland kan det finnas anledning till att man ej kan delta fysiskt 
vid begravningen, t.ex. bortrest, sjukdom, ålder osv. Därför har vi tagit fram möjlighet att kunna livesända begravningen efter godkännande av familj och övriga 
närvarande personal där man på länk via internet kan ta del av begravningsceremonin. 

-Järnpaket- 6000kr 
 
Det som ingår är: 
 

• Hela ceremonin inuti kyrkan livestreamas via vår plattform. 1st tekniker på plats. 
• 1 professionella kamera på plats som styrs av teknikern 
• 1st Trådlösa myggmikrofoner för tex Prästen och en ambiensmikrofon för tal eller sång. 
• Hela sändningen spelas in lokalt på en dator på plats. Smidigaste är att förbereda att ta med egen USB-sticka till kyrkan på minst 20GB om ni vill ha med er 

sändningen hem direkt. 
• Ni får tilldelad en länk till sändningen. Bara de som får länken kan ta del av sändningen. 

 
- Bronspaket 9 000 kr- 
 
Det som ingår är: 
 

• Hela ceremonin inuti kyrkan livestreamas via vår plattform. 1st tekniker på plats  
• 2 professionella kameror på plats som styrs av teknikern 
• 1st Trådlösa myggmikrofoner för tex Prästen och 2 st ambiensmikrofoner för tal och sång. 
• 1st Video mixer för streaming växlar mellan kamerorna & stillbild (start /hälsningsbild) 
• Hela sändningen spelas in lokalt på en dator på plats. Smidigaste är att förbereda att ta med egen USB-sticka till kyrkan på minst 20GB om ni vill ha med er 

sändningen hem direkt. 
• Ni får tilldelad en länk till sändningen. Bara de som får länken kan ta del av sändningen. 

 
 
- Silverpaket 12 000 kr- 
 
Det som ingår är: 
 

• Hela ceremonin inuti kyrkan livestreamas via vår plattform. 1st tekniker på plats. 
• 2 professionella kameror på plats som styrs av teknikern. 
• 2 professionella studio-belysning för bästa möjliga ljus i lokalen. 
• 1st Trådlösa myggmikrofoner för tex Prästen och 2 st ambiensmikrofoner för att ta upp miljöljud och t ex sång. 
• 1st Video mixer för streaming växlar mellan kamerorna & stillbild (start /hälsningsbild) 
• Hela sändningen spelas in lokalt på en dator på plats. Smidigaste är att förbereda att ta med egen USB-sticka till kyrkan på minst 20GB om ni vill ha med er 

sändningen hem direkt. 
• Ni får tilldelad en länk till sändningen. Bara de som får länken kan ta del av sändningen. 
• Videomaterialet och ljud redigerat till en kortare enkel film på 2 min med namn / plats / datum tex 

 
 
- Guldpaket 16 000 kr- 
 
Det som ingår är:  
 

• Hela ceremonin inuti kyrkan livestreamas via vår plattform. 1st tekniker på plats. 
• 3 professionella kameror på plats som styrs av teknikern 
• 2 professionella studio-belysning för bästa möjliga ljus i lokalen. 
• 1st Trådlösa myggmikrofoner för tex Prästen och 3 st ambiensmikrofoner för att ta upp miljöljud och t ex sång. 
• 1st Video mixer för streaming växlar mellan kamerorna & stillbild (start /hälsningsbild) 
• Hela sändningen spelas in lokalt på en dator på plats. Smidigaste är att förbereda att ta med egen USB-sticka till kyrkan på minst 20GB om ni vill ha med er 

sändningen hem direkt. 
• Ni får tilldelad en länk till sändningen. Bara de som får länken kan ta del av sändningen. 
• Videomaterialet och ljud redigerat till en kortare enkel film på 2 min med namn / plats / datum tex 

 
 
Prislista tillval: 
 
Inspelning utanför Halmstads närområde men inom Halland: tillägg 50 kr milen. 
Inspelning utanför Halland kontakta oss för prisuppgift. 
Extra trådlös mikrofon: 800 kr. 
Videoinbjudan där ni bjuder in era vänner till begravningen med startbilder/minnes bilder (datum, tid och plats): 1900 kr.  
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Här är länkar på filmer vi producerat: www.showmotion.se www.tylosound.com 
 
 
Vi hoppas på att vårt förslag motsvarar era förväntningar och er budget och ser fram emot ett gott samarbete! 

Paul Aladin Projektledare Admir Tahmiscija Filmproducent/Marknadskoordinator      
  
  
 
 


