


Η streamhouse αποτελεί τμήμα της εταιρείας
Hosthouse Web Services και εξειδικεύεται στην
παραγωγή και ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων

μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που
περιλαμβάνει:

ΕΤΑΙΡΙΑ



Την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης με ζωντανή τηλεσκηνοθεσία 

 

Την ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης (live streaming) 

 

Την παραγωγή γραφικών για τις ανάγκες του βίντεο (lower thirds,

banners) 

 

Την χρήση εφαρμογής για ελεγχόμενη πρόσβαση και στατιστικά 

 

Το μοντάζ  της εκδήλωσης και την παραγωγή aftermovie 

 

Την άμεση (την ίδια ώρα) παράδοση του υλικού σε κάρτες SD 

 

Στόχος μας είναι η ασφαλής, ποιοτική και σταθερή μετάδοση της
εκδήλωσης σας στο διαδίκτυο 



online 
marketing

Όλος ο εξοπλισμός μας είναι ιδιόκτητος και άμεσα
διαθέσιμος. Μπορούμε να καλύψουμε εκδηλώσεις σε κάθε
πόλη της Ελλάδας και της Ευρώπης από την πιο μικρή

εκδήλωση μέχρι την πιο απαιτητική. Διαθέτουμε: 

Κάμερες Full HD & 4K 

Switcher μίξης 4K 

Panel μίξης 
Hardware encoder H.264 & HEVC (H.265) 

Δορυφορικό Internet 

Γερανό 12 μέτρων με κεφαλή 3 αξόνων 

Slider 10 μέτρων 

Εγγραφείς 4K σε SSD  

Εξοπλισμό ασύρματης μεταφοράς εικόνας 
Εξοπλισμό Backup 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Οι ζωντανές μεταδόσεις, εκτός από τα social media (facebook,

youtube, vimeo) μπορούν να προβληθούν από τους ιδιόκτητους
servers που διαθέτουμε στα μεγαλύτερα Data Centers της Ευρώπης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει 
μία εφαρμογή – την μοναδική στην Ελλάδα –  

και παρέχουμε την πλήρη διαχείριση ενός live event  

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 



Κλειδωμένο βίντεο για αποφυγή κλοπής από τρίτους, χωρίς δικαιώματα προβολής.
Έλεγχος πρόσβασης στο κανάλι, με ή χωρίς πληρωμή. 

Μοναδικός λογαριασμός  για κάθε θεατή (no double logins).

Δυνατότητα σχολιασμού και διαχείριση των σχολίων από τον συντονιστή της
εκδήλωσης.
Καταγραφή εισόδων – εξόδων και διάρκεια παραμονής.
 Ενσωμάτωση google analytics Χάρτης με online θεατές.
 Προβολή σε πραγματικό χρόνο αριθμού θεατών και traffic Player  συμβατό με όλους
τους σύγχρονους υπολογιστές και smartphones.

 Δυνατότητα DVR (καταγραφή του βίντεο στην διάρκεια του live ώστε ο θεατής να
μπορεί να γυρίσει πίσω) Δυνατότητα VoD ( To video είναι διαθέσιμο αμέσως μετά το
τέλος της εκδήλωσης, για να παίξει on demand). 



ΣΕΝΑΡΙΑ



WORKERS

Συναυλίες – Αθλητικές Εκδηλώσεις: 

Χρήση 5 ή περισσοτέρων καμερών, γερανός 12 μέτρων, προβολή
σε ledwall και οθόνες, slider, δορυφορικό internet. 



WORKERS

1 ή 2 κάμερες με συγχρονισμένη προβολή διαφανειών, ήχο από την κονσόλα
του ηχολήπτη και internet από τον χώρο διεξαγωγής. 

 

Ημερίδες / Παρουσιάσεις / Συνεντεύξεις:



WORKERS

3 ή περισσότερες κάμερες, οθόνες μηχανημάτων, εξειδικευμένο προσωπικό
με εμπειρία στους χώρους των χειρουργείων 

 

Χειρουργεία:



ΓΙΑΤΙ LIVE 
STREAMING?
Άμεση προβολή της εκδήλωσης και
επικοινωνία με το κοινό 

Προβολή σε κοινό που αδυνατεί να
παρακολουθήσει δια ζώσης 
Μειωμένο κόστος χορηγών 

Παράδοση μονταρισμένου πολυκάμερου
υλικού  

Κέρδος από πώληση εισιτηρίων  

Οικονομία στα έξοδα προβολής 
Χρήση καινοτόμων υπηρεσιών 



ΓΙΑΤΙ 
STREAMHOUSE?
Πολυετής εμπειρία στον χώρο των
Web Services 

Τεχνογνωσία  

Εξειδικευμένο προσωπικό και
συνεργάτες 
Ιδιόκτητος εξοπλισμός 
Εφαρμογή διαχείρισης  
Δυνατότητα backup εξοπλισμού σε
κάθε εκδήλωση 



e-mail:  info@streamhouse.gr 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6973306713 / 2641024384

Contact 

Details

Δείτε περισσότερα εδώ:

Site: http://www.streamhouse.gr/gr/ 

Vimeo: https://vimeo.com/streamhouse 

Facebook: https://www.facebook.com/streamhouse/ 

Instagram: https://www.instagram.com/streamhouse 

Επικοινωνήστε μαζί μας:



Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο των Web Services και των Media, η
τεχνογνωσία, ο εξειδικευμένος ιδιόκτητος εξοπλισμός αλλά και οι

αξιόπιστοι συνεργάτες μας εγγυώνται την εκπλήρωση των υπηρεσιών
μας με απόλυτο επαγγελματισμό και ακρίβεια. 

 

Με την εγγυήση της:


