
Video publicitari dels clubs de la RTL

La necessitat de que els clubs puguin tenir repercussió als mitjans i d’aquesta
manera facilitar els patrocinis fa que cada dissabte sortim al diari Segre. En aquesta
línia ha sorgit la possibilitat de participar en la retransmissió del partits entre el CTT
Mollerussa i el CTT Borges de Primera Nacional i també la primera jornada de lliga
de Superdivisió. Aquesta jornada es juga en format de concentració a les Borges
Blanques. Aquesta col·laboració de 400€ permetrà sortir a la RTL per LleidaTV en
directe els dies dels esdeveniments i a més hi ha el compromís de fer un vídeo de
tots el clubs de la RTL. Aquest vídeo professional serà el que ens permetrà donar
visibilitat a la RTL i a tots els clubs. Esperem que puguem monetitzar aquesta
inversió en forma de nous patrocinis directament per la RTL o consolidar el que
cada club té actualment. Tot això queda pendent de la ratificació per part de la JD.

Per tal de poder fer aquests vídeo es demana a tots els equips que dediquin una
estona a fer unes bones gravacions i fotos. La qualitat d’aquestes determinarà en
gran part el resultat final. Degut a que es vol passar el vídeo per primer cop aquest
proper cap de setmana, us demanem fer-ho entre dilluns 8 i dimarts 9 per poder
tenir temps per fer les millores i rectificacions pertinents. No és obligatori però
encoratgem a tots els clubs de la RTL que hi participin, fins i tot els que aquest
any no participen en la lliga, ja que aquest vídeo serà utilitzat durant dos o tres
temporades.

A continuació hi ha uns exemples de com caldria fer les preses i les fotos per tal de
facilitar la feina al Ricard Gómez (que treballa a LleidaTV) i serà l’encarregat de
gestionar-ne l’edició i muntatge.
Teniu tots els vídeos i fotos en aquest album i també heu de penjar els vostres
vídeos i fotos allí mateix. Si teniu algun dubte podeu contactar amb l’Edna Solans i
us ajudaré

https://photos.app.goo.gl/cMCZ8vRL6hE1HxSz5


El Ricard ens dona uns consells per tenir millors imatges:

VÍDEO
Aquí hi ha exemples de com gravar un partit entre dos jugadors amb el mòbil,
entenent que tothom ho farà amb aquest dispositiu. La segona part del vídeo hi ha
seqüències més creatives. Podeu copiar aquests exemples.
Vídeo.mp4

També poden fer fotos, que s'aniran alternant amb els vídeos. Com han de ser?
Aquí alguns exemples:
6- Eric Calderó.JPG
7- Primer equip.JPG
8- Primer equip.JPG
9- Xavier Fontanet.JPG

Si veieu que no us surten o us surten borroses, us dic un consell. Feu una foto
abans que la pilota estigui en moviment, és a dir, quan s'està preparant per sacar o
un jugador en posició per restar. Aquí us deixo exemples:
3.JPG
IMG_1514.JPG
IMG_1645.JPG

Les Borges Blanques,
7 de març de 2021


