
DOM PEDRO
DIGITAL MEETINGS

A NOVA TENDÊNCIA PARA EVENTOS

Em parceria com:



NÓS OFERECEMOS A SOLUÇÃO  

Para responder à nova tendência de mercado, o hotel Dom Pedro Lisboa ampliou a sua 
oferta de eventos, apoiando as empresas no projeto de digitalização, ferramentas e  
conteúdos, medindo o envolvimento com o público e reduzindo a pegada de carbono.

As reuniões híbridas e virtuais são o resultado de uma parceria com a Audiomeios e 
oferecem a capacidade de virtualizar uma reunião de empresa, uma apresentação de 
produto ou o mais complexo congresso, com novas solulções de cenografia em Ledwall 
ou Chroma key, mecânicas interativas e streaming.

Os eventos híbridos nunca fizeram tanto sentido! 

PALCO REAL

O Dom Pedro Lisboa hotel oferece soluções “chave na mão”, com as mais atuais 
plataformas para reuniões virtuais, que permitem juntar a plateia física à virtual.

PALCO VIRTUAL

O efeito ou técnica Chroma Key é utilizado em vídeos em que se deseja substituir o fundo 
por algum outro vídeo ou foto e desta forma criar qualquer cenário desejado.  
Basta planear e escolher as imagens de fundo para a sua produção.
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EVENTOS HÍBRIDOS 
E VIRTUAIS?





EXEMPLO “CHAVE NA MÃO”
FILMAGEM | GRAVAÇÃO | STREAMING
. 1 Camera resolução 4K em tripé
. 1 Rack streaming para eventos “em directo”- sinal alojado na para plataforma do cliente
. 1 Gravação video do evento
. Capacidade de integração em qualquer plataforma Web ou Landing Page do cliente
. Possibilidade de ter oradores ou participantes remotos - não incluído no orçamento
. Técnico de streaming e operador de camera

ILUMINAÇÃO
. Iluminação de palco com 4 projectores recortes (luz branca convencional)
. 16 Barras de led para iluminação decorativa (cor personalizável)
. Técnico de iluminação

ESTRUTURAS E LOGÍSTICA 
. Palco 6 x 3 x 0,2m altura – forrado a alcatifa antracite
. Tapa régie a preto

ÁUDIO
. Sistema de som com 4 microfones de lapela 
. Player para áudios | música | ambiente | voz off |anúncios
. Técnico de som

VÍDEO
. Ledwall alta definição com 4,5 x 2,5m de altura 
. Switcher e 2 PCs para conteúdos  | PPTs | vídeos | logotipos 
. Clicker para avançar slides
. LCD 32” de retorno para oradores
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PALCO REAL





EXEMPLO “CHAVE NA MÃO”
FILMAGEM | GRAVAÇÃO | STREAMING
. 2 Camera resolução 4K em tripé
. 1 Rack streaming para eventos “em directo”- sinal alojado na para plataforma do cliente
. 1 Gravação vídeo do evento
. Capacidade de integração em qualquer plataforma Web ou Landing Page do cliente
. Possibilidade de ter oradores ou participantes remotos - não incluído no orçamento
. Técnico de streaming e operador de camera

ESTRUTURAS 
. Tapa régie a preto

ILUMINAÇÃO
. Iluminação de oradores com 4 projectores recortes (luz branca convencional)
. Técnico de iluminação

ÁUDIO
. Sistema de som com 4 microfones de lapela 
. Player para áudios | música | ambiente | voz off | anúncios
. Técnico de som

VÍDEO
. Chroma key com 5 x 3m (verde)
. Switcher e 2 PCs para conteúdos PPTs | vídeos | logotipos 
. Clicker para avançar slides
. LCD 32” de retorno para oradores
. Técnico de vídeo
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PALCO VIRTUAL





Hotel Dom Pedro Lisboa
Av. Eng. Duarte Pacheco, 24   1070-110 Lisboa - Portugal
+351 213 896 600
www.dompedro.com

Ana Lacerda
lisboa.evmanager@dompedro.com

Follow us

             /dompedrohotels
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