
BROADCASTING: A TECNOLOGIA A FAVOR 
DAS HISTÓRIAS E PROJETOS ENVOLVENTES

Se transmitir é alcançar pessoas com projetos diferentes e 
desafiadores, isto a Leyard sabe como ninguém. Para cativar 
o público e mantê-lo imerso, os projetos devem ser reflexos 
de boas transmissões que contém histórias convincentes, que 
envolvam os espectadores por meio de conteúdos interativos 
e que ganham vida com imagens impressionantes.

Com soluções de exibição vívidas e dinâmicas, as 
tecnologias são vitais para melhorar a experiência do 
visualizador que, por sua vez, são levados a novos caminhos em 
uma jornada inovadora e atrativa.



NOVOS CAMINHOS, NOVAS HISTÓRIAS

Fontes ao vivo, narrativas interativas e experiências 
imersivas abrem novos domínios em transmissões que envolvem 
o público. Personalidades no ar interagem facilmente com 
imagens de conteúdo e promovem conexões mais profundas 
com o público, contando histórias com visual atraente.

Novas oportunidades surgem gerando engajamento em 
ambientes integrados com realidade virtual e aumentada.



ESPECTADORES: ELES ESPERAM, ELES RECEBEM

Com a mudança instantânea da tecnologia digital, os 
consumidores vivem em ambientes digitais e interativos cada 
vez maiores, com a expectativa de um padrão de qualidade 
mais exigente. Com isso, o investimento em painéis de LED nas 
emissoras aumenta e faz com que o mercado se mantenha 
altamente competitivo.



INATIVIDADE NÃO É OPÇÃO

Atrasos não são mais tolerados em transmissões ao vivo. 
Soluções de exibição projetadas com vídeo e fontes 
redundantes com confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, fornecem operação contínua para programas de 
transmissão que não podem parar.



FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO

Monitoramento confiável da grade televisiva a fim de criar 
gráficos rapidamente, modificação de conteúdo e alterações 
de estúdio em tempo real são imprescindíveis para que as 
emissoras mantenham o ritmo dinâmico em seus fluxos de 
trabalho.



PAINÉIS DE LED: NA CÂMERA E COMO 
CENOGRAFIA

Além de aprimorar as apresentações de transmissão com 
imagens impressionantes e alta uniformidade de cores, os 
painéis de LED oferecem cenografias incríveis, sem nenhuma 
emenda, e adicionam sensação de profundidade e espaço aos 
estúdios. As telas podem ser divididas para exibir o conteúdo de 
uma variedade de fontes.



Aplicação recomendada

Tecnologia Touchscreen: mais interatividade, 
agilidade, melhor interpretação e atualização 
em tempo real, a fim de aumentar o interesse 
dos telespectadores.

Estúdios virtuais: experiências imersivas, 
interações com conteúdo e cenários com 
realidade aumentada, oferecendo assim mais 
realismo e personalização à cenografia, sem 
limitações.

Controle e Pós-produção: permite que os 
operadores solucionem problemas rapidamente 
e tomem decisões melhores com mais rapidez, 
pois tem flexibilidade para integrar vários feeds e 
eficiência para monitorar várias fontes.

Quer saber mais sobre os nossos produtos?
 Fale com nosso especialista enviando um e-mail para 

sales.brazil@leyardgroup.com


