
DATA SHEET

O BlueJeans Studio oferece ferramentas de produção poderosas para o BlueJeans Events, 
proporcionando a você a capacidade de criar facilmente incríveis streams ao vivo, com 
qualidade de TV, que envolvem sua audiência e elevam sua marca.

BlueJeans Studio
Produza incríveis streams ao vivo de qualidade profissional  
com apenas alguns cliques.

Produza experiências virtuais de  
qualidade profissional 

Surpreenda sua audiência com eventos transmitidos 
em 1080p com qualidade profissional que reproduzem 
programações de TV ao vivo. Adicione seu logotipo, o fundo 
desejado, banners atraentes, cartões com nome e textos ou 
artes na parte inferior da tela para aumentar a qualidade de 
produção e elevar sua marca.

Crie facilmente streams 
incríveis ao vivo  

Você não precisa de nenhuma 
expertise técnica ou de produção 
para criar streams incríveis ao vivo 
usando o BlueJeans Studio. Com 
apenas alguns cliques, adicione 
mais em suas apresentações na 
tela, selecione e altere o layout 
da apresentação e compartilhe 
conteúdo com os espectadores  
a partir de um simples painel  
de produtor com base na web. 

Expandir para alcançar milhões

Faça sua transmissão ao vivo para destinos no BlueJeans 
Events, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, RTMP e outras 
plataformas de streaming simultaneamente e/ou incorpore 
o stream ao vivo ou eventos pré-gravados em seu site. Faça 
perguntas ao público e estimule seus comentários ou feed de 
vídeo na tela para criar uma verdadeira experiência interativa.
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Surpreenda seu público virtualmente

O BlueJeans Studio eleva sua marca e envolve seu público durante qualquer evento virtual.

Eventos influenciadores
Produza incríveis streams ao 
vivo que envolvem seu público, 
elevam sua marca e ampliam seus 
assinantes.

Eventos híbridos
Reproduza qualquer evento ao 
vivo usando simples controles de 
transmissão. Não é necessário 
nenhum equipamento especial. 

Transmissão de entrevistas
Promova conversas profissionais 
e interessantes com perguntas e 
respostas que seu público vai adorar. 

Lançamentos e demonstrações  
de produtos
Anuncie novos produtos, aumente 
o reconhecimento de sua marca e 
transmita para milhões de pessoas 
em todo o mundo. 

Eventos e reuniões gerais  
da empresa
Atraia a atenção máxima no 
próximo evento de sua empresa com 
experiências envolventes de sua 
marca para todos os funcionários.

Webinars e treinamentos
Apresente e grave webinars e 
treinamentos fascinantes que 
aumentam sua base de clientes. 

Onde adquirir

O BlueJeans Studio está incluído nas assinaturas do BlueJeans Events por menos de $50 por mês. 
Contate um representante de uma conta BlueJeans para saber mais.


