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QUEM SOMOS
Com objetivo e observando a necessidade de qualidade, criamos a Oitava
Produções e Eventos, uma empresa inovadora e com foco na prestação de
serviço com soluções completas em sonorização, iluminação, estruturas, vídeo
streaming, estúdio de gravação, fotografia e plano de carreira.
Com mais de 10 anos de experiência no mercado de musica e eventos, hoje
temos o que há de melhor em equipamentos disponíveis para realizar seu sonho,
por isso conte com a nossa empresa.



PRODUÇÃO GERAL
Desenvolvimento de atividade planejamento, logística, coordenação,
administração dos recursos e apresentação de prestadores de serviços
especializados em eventos como shows, festas corporativas, palestras e debates
de acordo com o conceito do evento.



ESTÚDIO
Um bom estúdio é o espaço ideal para a realização de ensaios, gravações,
mixagem e masterização, temos também toda estrutura para filmagens, vídeo
clipes, fotografia e streaming. A Oitava Estúdio hoje é tudo que uma produtora
precisa para produção e plano de carreira.



EDIÇÃO
A edição compreende a alteração dos conteúdos na edição de vídeo, num
processo análogo à Montagem cinematográfica ou vídeo-gráfica, assim como
imagens não sequenciais, como a Edição de imagens como as fotografias,
textos de vários outros formatos consoante o meio de comunicação, como a
edição jornalística, ou a edição internet, ou sons, como a edição de música ou a a
edição radiofônica.



FOTO FILMAGEM
Trabalhamos com eventos, vídeos institucionais para empresas e escolas,
realizamos sonhos por que entendemos que por trás de uma foto e filmagem esta
um sonho de um cliente para ser realizado.



SHOWS
A realização de grandes eventos é um processo logístico complexo, porque
quando se juntam milhares de pessoas num local, há que assegurar toda a
infraestrutura necessária para satisfazer às suas necessidades, bem como
coordenar o programa proposto que, afinal, é o motivo que junta todas essas
pessoas.
Temos estruturas, palco, iluminação sonorização e backline da melhor qualidade,
trabalhamos com profissionais qualificados no mercado.



ARTISTAS
Buscando ampliar o leque de produtos, a Oitava Produções hoje trabalha com
artistas de vários segmentos e estilos.
Com know how no mercado artístico, levamos o comprometimento com nossos
clientes, buscando sempre a satisfação e qualidade.



LIVE STREAMING
Streaming é uma forma de transmissão de som e imagem através de uma
rede qualquer de computadores. Ele foi criado para não ser necessário efetuar
downloads de arquivos para consumir áudio e vídeo no computador. Com esta
tecnologia, a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as
repassa ao usuário nas redes sociais.



SMS MARKETING
Na era da informação em tempo real através de mensagens com ilustrações,
áudio e vídeo, muitos se esquecem da grande massa de usuários que ainda não
utilizam smartphone e podem ser alcançados através de SMS Marketing.
A OITAVA PRODUÇÕES oferece para os nossos clientes uma maneira fácil,
prática e barata para interagir com os seus clientes, sempre incorporando o que
há de mais moderno em comunicação instantânea.



CONTATO
Oitava Produções de Eventos e Locação de Equipamentos

Telefone: (11) 2640-8234 / 96363-6066 / 94007-6661
Rua Aluísio Azevedo, 362 – Santana - SP
E-mail: contato@oitavaproducoes.com.br
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