GO TV- Göteborg företagsreportage
Nu i Mars startar produktionen och inspelningarna till GO TV – Göteborg.
Tanken är en lokal-TV om och för Göteborg och Göteborgare och alla som kommer till oss i Göteborg.
GO TV börjar enkelt så ser vi vart vi hamnar allt eftersom. GO TV har planer för 2021 men som allt annat så styr inte
vi utvecklingen just nu, men någonstans måste man börja.
Var med och få ditt företagsreportage (1 – 10 min) här på GO TV.
Ni tänker på vad ni vill förmedla om ert företag, dock ingen reklam om produkter med vad det kostar eller
erbjudanden, men det kan vara vad ni har för tjänster och produkter i ert sortiment. Vi kommer och filmar och sätter
ihop till ett reportage. Ni bestämmer hur många ni vill vara med och var vi ska göra inslaget. Nu i början, i och med
pandemin, så spelar vi in mestadels utomhus utanför ert företag, men vi kan göra kortare inspelningar inomhus
också.
Tanken är att de ska vara mer som ett samtal, än traditionell intervju eller presentation. Räknar med att det tar ca 1
timme totalt för inspelning.
Inspelning och produktion för GO TV.
Under Mars månad så gör vi bara 1 inspelning per dag med er företagare, pga Covid-19 och för att minska riskerna
för smittspridning.
För er som tror på idén och vill vara med och presentera ert företag nu från början på GO TV så är det kostnadsfritt
under Mars månad därefter kostar det 2000:-/månad som ni är intresserad av er medverkan, för var 3 månad så har
ni förtur till inspelning av ett nytt reportage. Vi har alltid ett begränsat antal platser, så planera in din medverkan
redan idag.
Under sommaren så börjar vi även med annonsering på GO TV, där ni kan vara med att annonsera
(företagsprenumeranter har förtur).
GO TV sänder nu i början streaming On-Demand på internet, längre fram planeras det för Live-sändningar.
Infotainment där vi presenterar Göteborg för göteborgare och alla andra världen runt.
GO TV - Göteborgs mediaportal.
Mycket av det som produceras för GO TV - Göteborg kommer även att omarbetas för att passa in i radion på GO FM
– Radio Göteborg (som kommer att startas om under våren).

Vi ser även fram emot dig som är intresserad av att sponsra vår verksamhet, vi har lite olika förslag beroende på
verksamhet, bara du kontaktar oss.
Kontakta mig snarast om ni vill veta mer eller om ni vill medverka i inspelningar.
Alla priser är exkl. 25% moms.
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