www.set-transmissão.com.br

Quem somos?
Tecnologia em comunicação. Agilidade na transmissão e
qualidade no serviço. Unir o cliente e a audiência pela
internet, absorvendo as dificuldades e entregando soluções.
Desde a captação e produção técnica até o que o
expectador recebe, possuímos soluções de ponta a ponta.

Projeto:
TV Pública
Comunicação Pública

Porque nos comunicamos por vídeo?
Nove horas por dia é o tempo médio que o brasileiro passa
consumindo conteúdo na internet. Segundo pesquisa da Provokers
, o consumo de vídeos online no Brasil cresceu 135% entre 2014 e
2018. Ficar de fora do meio de comunicação que mais cresce no
mundo é estar longe do eleitor. A SET faz transmissão ao vivo com
qualidade HD para aproximar você e seu eleitor dos atos públicos
do executivo.

O que é preciso para ter uma TV?
Profissionais que produzem o conteúdo da TV é o primeiro passo
para que o executivo tenha seu próprio canal de comunicação com
o eleitor. A Set traz essa equipe para atendimento personalizado a
cada um de seus clientes. Nosso equipamento de primeira linha
garante qualidade ao nosso produto de imagem. A capacidade de
nossos profissionais gera o conteúdo certo para o eleitor ficar por
dentro do que acontece na cidade.

O que iremos mostrar?
Dentre os atos do executivo, os eleitores precisam saber o que
acontece no dia a dia do prefeito e da equipe do executivo municipal.
Com nosso sistema de assessoria audiovisual, se torna mais eficaz
apresentar com qualidade as reuniões, o destino da verba pública, as
obras executadas e também registrar para o futuro as ações da
gestão e principalmente do prefeito municipal.

Quer um exemplo de sucesso?
A prefeitura do município de Tapes, em 2017, investiu em
programas diários de conteúdo produzido pela assessoria de
comunicação da prefeitura e com o serviço de produção técnica da
equipe que atualmente integra a SET Transmissão. Os resultados
do projeto veiculado pelo facebook da prefeitura foram enormes.
Além de aproximar a comunidade dos atos do executivo o prefeito
municipal ganhou maior notoriedade com a população e obteve
resultados expressivos na avaliação de governo.
Mais comunicação é mais transparência pública.

Quanto vamos investir?
1. Produção mensal de 14 vídeos de até 4 minutos com conteúdo
jornalístico dos atos do executivo;
2. Repórter para apresentação das entrevistas e reportagens;
3. Criação de padrões gráficos e desenvolvimento audiovisual de
canal no Youtube e página do facebook do executivo;
4. Acompanhamento de equipe de reportagem em viagens do
executivo*;
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