Pirkanmaan liitto
Tarjouspyyntö videotuotantoihin liittyvistä asiantuntijapalveluista
Vastaukset lähetettyihin kysymyksiin 7.3.2017

Voisiko live streamin hinnoittelun muuttaa malliin jossa olisi hinta ensimmäiselle tunnille ja lisätuntihinta?
Näin voidaan tehdä.
-----

Yleinen kysymys: Kuinka suuri rooli videokuvauksella on pyytämässänne tarjouksessa, tarjouksessa mainitaan lähinnä vain videoiden editointi?
Tarjouspyynnössä tarkoitamme lähinnä videoblogityyppistä (vlogi) tuotantoa, jossa yksi tai kaksi henkilöä
kertoo kameran edessä ajankohtaisista asioista (perinteisen tiedottamisen sijasta). Se tarkoittaa tämän
tilanteen kuvausta ja kuvattavasta pätkästä tehtyä editointia (leikkaus, alkuteksti ja loppuun lisätyt logot tai
muut tiedot).

Muita tarkentavia kysymyksiä
tarjouksen sisältö, kohta B
Valmiista videosta pyydetään editoitua minuuttihintaa, pitääkö tämä sisällään kuvauksen, editoinnin vai koko tuotannon?
Valmis vlogityyppinen tuotanto (kuvaus ja editointi)

Pyydetään hintaa puolelta tunnilta, tarkoittaako tämä valmista ohjelmaa vai työskentelyä?
Tämän mittaisessa videossa kyseessä on esimerkiksi esitelmätyyppinen kuvaus – henkilö kertoo videolle
jonkun pitämänsä esityksen. Kuvaus ja editointi.

Pyydetään hintaa tunnilta, tarkoittaako tämä valmista ohjelmaa vai työskentelyä?
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Tämän mittaisessa videossa kyseessä on esimerkiksi esitelmätyyppinen kuvaus – henkilö kertoo videolle
jonkun pitämänsä esityksen. Kuvaus ja editointi.
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Tarjouksen sisältö, kohta D
Minkälaisella ohjeistuksella käsikirjoitusta aletaan videoihin tekemään ja onko tilaaja prosessissa mukana?
Tilaaja antaa ohjeistuksen.

Tarkoittaako tekstitys ns. televisiotekstistystä ja sisältyykö siihen käännöstöitä?
Käännöstyötä ei sisälly tähän pyyntöön. Videossa on esteettömyysvaatimuksen mukainen tekstitys.

Pyydetään tarjousta haastatteluista ja niiden taustatöistä.
Onko tässä kysymys nimenomaan videokuvauksista ja niihin valmistautumisesta?
Tilaaja antaa ohjeistuksen, kyseessä muu taustatyö ja videokuvausten aikana kameran edessä tehty
haastattelu.

Tarjouspyynnössä on kohta C) Some-seinät.
Ilmeisesti tällä tarkoitetaan striimauksen aikana näkyvillä olevaa some-seinää, jossa katsoja voi
kommentoida ja osallistua suoraan lähetykseen.
Kyllä.

Onko tarkoitus, että esim. Twitter pyörii taulutv:ssä paikan päällä?
Kyllä tai kokousnäytöllä

Jos näin on, niin onko teillä omia näyttöjä some-seinän pyörittämiseen?
Ei ole, ellei tilassa johon sitä tarvitaan ole näyttöä tai esim. kangasta, jolle voidaan heijastaa some-seinä.

Toinen kysymys samasta aiheesta on, että tarvitaanko some-seinään moderaattoria, henkilöä
kuka osallistuu ja valvoo keskustelua?
Ei.

