
E-KONFERENCIJŲ SALĖS 
NUOMOS PASIŪLYMAS
Stacionariai įrengta, erdvi ir visiems Jūsų poreikiams pritaikyta   
E-konferencijų salė:

• Nauja ir moderni studija LITEXPO;
• Aukštos rezoliucijos LED ekranas;
• Video serveriai ir kita įranga online transliacijoms;
• Apšvietimo, įgarsinimo ir KTS įranga;
• Gausus ir profesionalus techninis personalas;
• Online pranešėjai, pašnekovai, diskusijos, balsavimai ir kita;
• Hibridinis konferencinis sprendimas su žiūrovais salėje ir online;
• WEB daugiafunkcinės platformos integracija.

E-konferencijų salės nuomos kaina renginiui – 
1 000 EUR + PVM. 

Į nuomos kainą įskaičiuota : visos eksploatacinės išlaidos, stacionari scena, Wi-Fi, kėdės,   
kiliminė danga, valymo ir apsaugos paslaugos.



LITEXPO E-KONFERENCIJŲ SALĖS PAKETAI      
 
       

PAVADINIMAS   APRAŠYMAS           PAKETAS NR. 1       PAKETAS NR. 2        PAKETAS NR. 3
 
LED ekranas P3    LED ekranas scenoje, dydis 10x3m   √  √  √ 

TV70     TV ekranas ant moderatoriaus pakylos     √  √ 

MAC PRO Resolume serveris  Video medžiagos ištransliavimui į LED ekraną  √  √  √ 

Video serveris VMIX-1  Online transliacijos MIX    √  √  √ 

Video serveris VMIX-2  Online skambučiai iki 8 kalbėtojų       √ 

Laptop-1    PPT      √  √  √ 

Laptop-2/ Macbook   Notes, Q/A, Polls     √  √  √ 

PRO klikeris    PPT/ Notes skaidrių keitiklis    √  √  √ 

TV50 sufleris-1   PPT/ Notes sufleris ant scenos    √  √  √ 

TV50 sufleris-2   Online transliacijos sufleris ant scenos     √  √ 

Transliacija per "Teradek" sistemą Online transliacija per CLOUD serverį į keletą platformų,    √  √
    3x internetai saugiam ryšiui 

Laptop-3    Online transliacijos monitoringas   √  √  √ 

Garso sistema   4x DPA headset, garso pultas, 2x monitoriai    √  √ 

Konferencinė šviesos įranga  Salėje instaliuota šviesos įranga, pultas   √  √  √ 

PRO konferencinis laikmatis  Rodo likusį kalbėtojo laiką iki pranešimo pabaigos    √  √ 

Online PRO klikeris   PPT/ Notes skaidrių keitiklis online pranešėjams      √ 

Interkomas   Ryšio sistema tarp techninio personalo ir renginio moderatorių      √ 

Transliacijos įrašas   Pranešimų tiesioginis įrašymas į laikmeną FullHD raiška   √  √ 

Barco S3 video pultas  Vaizdo procesorius galintis atvaizduoti        √
    9x FullHD vaizdus į LED ekraną   

Mini KTS     1x operatorius ir 2x filmavimo kameros   √     

KTS    2x operatoriai ir 3x filmavimo kameros     √  √ 

Konferencinės sistemos komutacija Video, garso, šviesos signalų distribucija,    √  √  √
    procesoriai, konverteriai 

Salės technikas   Atsakingas už salės įrangą, apšvietimą ir   √  √  √
    online transliacijos priežiūrą 

VJ-1    Atsakingas už online transliacijos išleidimą  √  √  √
    (kamerų, ppt ir video grafikos mix) 

VJ-2    Atsakingas už vaizdo transliaciją į LED ekraną ir    √  √
    TV monitorius (video grafika, PPT, video) 

VJ-3    Atsakingas už online skambučius, online pranešėjus,      √
    layout išdėstymą 

PRO garso režisierius  Atsakingas už salės+ online kalbėtojų ir transliacijos garsą      √ 

Garso režisierius   Atsakingas už salės kalbėtojų ir transliacijos garsą     √   

Repeticijos iš vakaro   Pasiruošiamieji darbai ir repeticijos iš vakaro, dieną prieš renginį   √  √ 



PAKETAS NR. 1: 

• tinkamas, kai Litexpo E-konferencijų salėje yra 1 pranešėjas/ moderatorius; 
• repeticijos ir transliacija vyksta tą pačią dieną, bendra trukmė iki 10val; 
• transliuojama tik į vieną platformą (Youtube, Vimeo ar kitą); 
• minimalūs scenariniai poreikiai; 
• konferenciją aptarnauja salės technikas (apšvietėjas), VJ, filmavimo operatorius.   
   
2915 Eur+PVM
 

     PAKETAS NR. 2:
 
• tinkamas, kai Litexpo E-konferencijų salėje yra 3-4 pranešėjai/ moderatoriai; 
• repeticijos vyksta iš vakaro dieną prieš konferenciją (vienos dienos); 
• transliuojama 3 interneto ryšiais į vieną ar daugiau platformų, užtikrinant maksimalų      
   transliacijos stabilumą; 
• galimi įvairūs scenariniai/ grafiniai sprendimai į online transliaciją ir studijos ekranuose; 
• konferenciją aptarnauja salės technikas (apšvietėjas), 2 VJ, garso technikas, 2 filmavimo operatoriai. 
     
5060 Eur+PVM
   

 PAKETAS NR. 3:
 
• tinkamas, kai Litexpo E-konferencijų salėje yra 3-4 pranešėjai/ moderatoriai ir online   
   pranešėjai (iki 8 online kalbėtojų visos konferencijos metu); 
• repeticijos vyksta iš vakaro dieną prieš konferenciją  (1 dienos); 
• transliuojama 3 interneto ryšiais į vieną ar daugiau platformų, užtikrinant maksimalų     
    transliacijos stabilumą; 
• galimi įvairūs scenariniai/ grafiniai sprendimai į online transliaciją ir studijos ekranuose; 
• konferenciją aptarnauja salės technikas (apšvietėjas), 3 VJ, PRO garsistas, 2 filmavimo operatoriai. 
    
5995 Eur+PVM 

       BŪKIME INOVATYVŪS KARTU!     
       Kreipkitės : events@litexpo.lt, +370 687 45547


