Instruções para envio de vídeos
Montagem do Vídeo
1. Criar o vídeo no formato MPEG-4 (mp4).
1.1 Resolução final de gravação 1280 x 720 (HD);
1.2 As resoluções superiores poderão ser aceitas
desde que sejam até 1920 x 1080 (Full HD).
Sempre respeitando o aspecto 16:9 (formato das
TVs de LED, LCD, Plasma);
1.3 O arquivo deverá ser nomeado conforme as
seguintes informações: Data do evento - Nome
do espaço – Nomes dos noivos /
aniversariante / debutante – Tipo de Vídeo;
1.3.1 Exemplos de tipos de vídeos:

Slide de Fotos – vídeo de fotos que ficam em
looping durante o evento, normalmente sem
áudio;
Retrospectiva – vídeo de fotos e vídeos com
áudio;

1.3.1 Exemplo: 01-01-18 – Nome do Espaço –

João e Maria - Retrospectiva

Envio do arquivo de vídeo
2. Após a criação do vídeo, fazer o upload neste
site: www.wetransfer.com;
2.1 Utilize a versão gratuita.
2.2 Adicione o arquivo, clicando no “+”;
2.3 Em “Endereço de e-mail para envio”, digite
videos@mtmpro.com.br;
2.4 Em “O teu e-mail”, digitar seu e-mail para que
o “wetransfer” notifique o download do vídeo
enviado;
2.5 Em “Mensagem”, caso queira enviar alguma
observação ou mensagem;
2.6 Clique em “Transferir”;
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Finalização
3. Aguarde o upload do arquivo do seu vídeo, o
site deverá permanecer aberto até que termine a
transferência.
4. Você receberá uma resposta automática, no email inserido (conforme instrução 2.3) acusando
o recebimento do link do vídeo e download.
5. O(s) vídeo(s) deverão ser enviados até 10 dias
antes
da
data
do
evento
(IMPRETERIVELMENTE).
6. Não serão aceitos vídeos fora do prazo. Caso
aconteça, por favor encaminhar o vídeo (arquivo)
no dia o evento em um pen drive e entregar ao
técnico responsável do evento.
7. Não aceitamos arquivos de fotos para serem
reproduzidas (“fotos soltas”).

7. Não entramos em contato informando se o
vídeo está “ok”. Só entraremos em contato caso
o(s) vídeo(s) esteja(m) com algum problema ou
observação.
8. Dúvidas e esclarecimentos
videos@mtmpro.com.br

pelo

e-mail:

