Tips från LiveArena-coachen



Inför match
Branding i LiveArena – upp med logga, bilder mm så att det syns att det är just ER klubb som
sänder live. Var noga med eventets titel (stor/liten bokstav mm).



Boka och lägg upp eventet i god tid i LiveArena. Då får ni ju en direktlänk till matchen
(http://www.livearena.com/Content/Index/xxxx) som kan läggas upp på egna hemsidan och
skickas till motståndarlaget.



Lägg upp info på er egen hemsida, både lagets och huvudsidan, lägg även upp en länk så att
de som vill titta på eventet enkelt och lätt kommer åt livesändningen



Maila gärna motståndare och informera om att ni sänder matchen, maila även över en länk
som dom kan lägga upp på sin hemsida.



Lägg upp info i gästboken på motståndarnas hemsida



Om det finns en lokaltidning – informera den om att ni livesänder så info kan nå ut den
vägen.



Cuper – det är mycket populärt bland långväga motståndarlag med livesändningar. Gå gärna
ut med info i inbjudan när ni bjuder in till cupen att ni sänder live.



Dags att filma
Säkerställ att kameran är bemannad under sändning. Förslagsvis görs detta i god tid via
schema, likt bemanning för speakerbås, café o.s.v. Försäkra att den som bemannar kameran
har fått utbildning samt har tillgång till den dokumentation som behövs.



Hitta en bra plats att ställa kameran, tänk på att ev. tejpa ner sladdar så att inte någon kan
snubbla.



Gå igenom utrustningen och dubbelkolla så att allt fungerar. Vid problem, kontakta:
helpdesk@livearena.com



Filma snyggt – kom ihåg att ge en liten utbildning/information till de som ska filma. T.ex inte
zooma in/ut för mycket/för ofta/för hastigt och att inte vrida kameran för hastigt. Filma
gärna resultattavlan då och då. Kanske zooma in resultattavlan i periodpauserna.



Om ni vill spara eventet, använd ett minneskort som ni laddar in i kameran.



Använd den utrustning ni erhållit av LiveArena, Vill ni prova/testa annan utrustning gör det
endast i samråd med LiveArena supportteam, helpdesk@livearena.com

