Notícias ao vivo de Washington D.C.

BamBam Media inicia operação internacional com a cobertura
das Eleições dos EUA 2020
Redes HCH (Honduras), MegaTV (Miami), Record TV e SBT (Brasil) e IP Información
Periodística (Argentina) são algumas das redes que aderiram ao serviço
Sexta-feira 31 de Outubro, Washington DC - A BamBam Media, aliança internacional de empresas de
serviço de vídeo, anuncia o início da operação especial de transmissão de notícias e conteúdos ao vivo para
canais de televisão e portais jornalísticos dos Estados Unidos, América Latina e América Central, “É a
primeira vez que um grupo especializado em transmissão ao vivo via IP (tecnologia LiveU) une experiência
para oferecer cobertura de notícias e streaming para países que não puderam enviar jornalistas ou equipe
técnica para cobrir as eleições presencialmente dos Estados Unidos” informou Walkiria Marin, Diretora
da Link Miami, agência de vídeos responsável pela coordenação dos correspondentes e cinegrafistas que
trabalharão para distintos veículos de comunicação.
“A pandemia de Covid-19 tem limitado o plano de ação dos broadcasters em todo o mundo e isso nos levou
a pensar em uma solução única baseada na plataforma de ingest e distribuição de conteúdo Matrix, da
LiveU, o uso do LU-Smart (App para smartphones) em Estados-chave e unidades LU600 HEVC
posicionadas estrategicamente em Washington e Miami”, comenta Jorge Camacho, presidente da
Magnum Soluciones Digitales, representante da LiveU no México e membro co-fundador da aliança
BamBam Media.
A BamBam Media oferece suporte técnico profissional 24/7 em Espanhol, Inglês e Português aos
departamentos de engenharia e produção dos veículos de mídia durante as Eleições dos EUA 2020 “Nossa
equipe está se preparando há mais de três meses para o processo de geração e distribuição de vídeos para
nossos clientes, adaptando-nos às suas necessidades para responder tecnicamente e editorialmente com
rapidez” complementa Christian Kardashian, Diretor da Live-Media, representante da LiveU na
Argentina e membro co-fundador da BamBam Media.
Fabio Eitelberg, Diretor de 2Live, está a frente das necessidades das televisões e veículos do Brasil, que
terão correspondentes em Washington D.C. “Estamos apoiando todas as necessidades técnicas e logísticas
dos jornalistas que farão a cobertura das Eleições americanas. Os correspondentes podem se direcionar
diretamente a qualquer live position que montamos estrategicamente na capital do país e fazer sua
transmissão”, adiciona Eitelberg, também co-fundador da BamBam Media.

A BamBam Media prepara um especial informativo sobre a cobertura das eleições para registrar este novo
formato de serviço à indústria broadcast, no qual o conteúdo informative, transmitido ao vivo via LiveU, é
distribuído em um sinal multiponto. Entre os clientes da BamBam estão grandes redes de televisão como
HCH (Honduras), MegaTV (Miami), Record Tv e SBT (Brasil) e IP Información Periodística (Argentina).
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