RELATOS DE CLIENTES

O MAIOR FESTIVAL DE MÚSICA DE NOVA YORK PLANEJA
SUA 10ª EDIÇÃO VIRTUALMENTE COM A LOGITECH
“No dia em que anunciamos os
ingressos, todos os ingressos VIP e
Platinum esgotaram. Foi a reação
mais positiva que já tivemos.”
— Laura Hymes
Diretora de marketing, Founders Entertainment/Live Nation Entertainment

The Governors Ball, parte da Live Nation Entertainment, é o maior festival de
música de Nova York. Quando a pandemia frustrou os planos para um show
em 2020 (quando aconteceria seu 10o aniversário), a equipe migrou para o
modelo remoto e imediatamente começou a planejar a experiência de festival
mais inovadora para 2021: um layout de 360 graus que evitará o vazamento
de som entre os palcos.
SETOR

Entretenimento

SOLUÇÕES

Scribe, Rally Bar, BRIO

LOCALIZAÇÃO

Cidade de Nova York

SOFTWARE

Zoom

SITE

govball.com

5.000

pessoas empregadas a cada
verão

Mais de 1 milhão de participantes
nos primeiros 9 anos

VISÃO GERAL
Com uma equipe remota agora espalhada por quatro estados, a equipe do
The Governors Ball usou as ferramentas de videoconferência da Logitech para
retomar rapidamente o trabalho sem sacrificar o principal elemento de seu
processo criativo: a colaboração.
DESAFIO
Após o cancelamento em 2020, o The Governors Ball precisava de um retorno marcante em 2021 para seu
10º aniversário. Após 8 anos no Randall's Island Park, o Citi Field, no Queens, será a nova sede do festival.
A mudança exigiu um projeto de layout totalmente novo, além de novos protocolos de saúde e segurança
para grandes aglomerações, e muito do trabalho teve que ser feito remotamente.

SOLUÇÕES

“Passamos para o home
office. Nossa equipe está
dividida em quatro estados
diferentes.”

RESULTADOS

•

Scribe: uma câmera de quadro branco
para salas de videoconferência que se
conecta perfeitamente a todo o pacote de
videoconferência da Logitech.

A equipe do Governors Ball confiou no conjunto
de ferramentas de videoconferência totalmente
integradas da Logitech para colaborar
virtualmente.

•

Rally Bar: uma barra de videoconferência allin-one para salas de tamanho médio.

•

•

BRIO: uma webcam empresarial Ultra
HD certificada para Zoom, Google Meet,
Microsoft Teams e muito mais.

A Scribe ajudou a equipe a visualizar e
elaborar o novo layout do festival durante as
videochamadas ao vivo, fornecendo imagens
nítidas do quadro branco com o toque de um
botão.

•

A Rally Bar promoveu um ambiente de
trabalho híbrido significativo ao trazer vídeo e
áudio nítidos para as salas de conferência.

•

As webcams BRIO garantiram que todos
pudessem ser vistos e ouvidos claramente
durante as reuniões.

— Jordan Wolowitz
Parceiro, Founders Entertainment; cofundador,
The Governors Ball Music Festival

“Colaboração e
comunicação são os pontos
mais importantes.”
— Jennifer Stiles
Chefe de festivais e eventos, Founders
Entertainment/Live Nation Entertainment
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