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Witaj!
Naszą misją jest produkcja filmów reklamowych, teledysków, spotów, katalogów
reklamowych i wszystkich znanych form audio-wizualnych z zastosowaniem najnowszych
technologii.
Razem Stworzymy wyjątkowy scenariusz, zorganizujemy plan, zapewnimy profesjonalną
obsługę i sprzęt. Szybko i skutecznie dostarczymy Ci dzieło na które liczysz.

Reklama filmowa
W dzisiejszych czasach film jest nieodzownym elementem reklamy, a jak wiadomo reklama
jest dźwignią handlu.
Jesteśmy po to by pomóc Twojej firmie stworzyć jak najlepszą reklamę filmową, która dotrze
bezpośrednio do Twojego klienta. Stworzymy każdą reklamę audiowizualną i fotograficzną,
przedstawiającą Twój produkt i firmę w najlepszym świetle.
Tworzymy filmy w świeży i nowoczesny sposób z zachowaniem najnowszych metod produkcji
filmowej.
Teledysk muzyczny
Teledyski muzyczne przybrał formę głównego nośnika promocyjnego
wszystkich artystów i zespołów muzycznych.
Każde wydawnictwo muzyczne wie, że bez "klipu" nikt nie odniesie sukcesu.
Stworzymy dla Ciebie profesjonalny teledysk muzyczny, który pomoże wyrazić Twoją twórczość.
Relacja filmowa
Relacja filmowa pozwoli Ci na zdobycie zaufania, pozyskanie nowych klientów i środków na
kolejne wydarzenia.
Dla osób uczestniczących w tym wydarzeniu będzie stanowił wspaniałą pamiątkę.
Za pomocą relacji filmowej możesz w skrócie przedstawić wydarzenia których jesteś autorem np.
koncert, imprezę publiczną itp.
Chcesz pokazać sponsorom na co zostały wydane ich pieniądze? Wyślij im film!!

Podejmujemy się każdego zlecenia:
- Teledyski Muzyczne;
- Filmy Reklamowe;
- Filmy P romocyjne Grup Społecznościowych;
- Teledyski Promujące Miejsca i Miejscowości;
- Filmy sponsorskie sportów ekstremalnych;
- Koncerty Muzyczne;
- Imprezy Publiczne;
- I wszystkie inne;
Dołącz do nas i bądź częścią opowieści którą stworzymy!

OFERTA
FILMOWA

CIEKAWA HISTORIA, NIEZAPOMNIANE UJĘCIA
SPOJŻENIE Z ZUPEŁNIE NOWEJ PERSPEKTYWY
NAGRYWANIE TECHNIKAMI UŻYWANYMI DOTYCHCZAS TYLKO W
PROFESJONALNEJ KINEMATOGRAFII.

Naszym zadaniem jest uchwycić zapierające
dech w piersiach piękno otaczającej nas natury z
niepowtarzalnej perspektywy.
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W YJĄTKOW YCHARAKT

NIEPOWTARZALNY CHARAKTER FILMU
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Dz ięki wi elol et ni em u doś wi ad cz eniu ,
ory gin al nym pom ysł om i
zaa w ans o wa nym t ec hni kom fi lmo wym
moż emy dziś P ańst w u z apr op on o wa ć
na jwy ższ ej j ako śc i us łu gi wy ko na ni a
pro j ekt ów
film o wy ch i f oto gr a fi czny c h.

PRZEPAŚĆ JAKOŚCIOWA W
STOSUNKU DO WSZYSTKIEGO CO
POWSTAŁO WCZEŚNIEJ:
- ujęcia z powietrza (filmowanie dronem)
- filmowanie w zwolnionym tempie
do około 1000 klatek/s (wykorzystanie super
szybkich kamer filmowych)
- filmowanie z wykorzystaniem kamer
sportowych
- Najwyższej klasy systemy stabilizacji obrazu
3D nadający idealną płynność wszystkim
ujęciom
- nagrywanie z wykorzystaniem kranów i jazd
kamerowych
- możliwość nagrywania w jakości 4K
- profesjonalne oświetlenie i optyka
- dostęp do agregatów prądotwórczych,
co zwiększa mobilność wykonywanych zdjęć.

Z nami pokażesz
Emocje...
Ruch...
Pasję...

CO OFERUJEMY

- wykonanie filmu promocyjnego z
udziałem podmiotów które zechcą
zostać umieszczone w produkcji

- umiejętne lokowanie wizerunku firm
biorących udział w produkcji

- wykonanie zdjęć reklamowych

- PR internetowy (vimeo, you-tube,
facebook itp.)

- wzmocnienie wizerunku podmiotów
jako firm wspierające
ciekawe i innowacyjne projekty

- możliwość wytłoczenia
promocyjnych płyt Blu-Ray na
życzenie Klienta

- publikacje logo i nazwy podmiotów
na stronie internetowej,
filmie i przekazach medialnych.

- udostępnienie materiału wszystkim
zainteresowanym podmiotom w
formie elektronicznej (pendrive, płyta
Blu-Ray.

Nowatorskie podejście do budżetowania
projektu pozwoli na uzyskanie najwyższej
jakości efektu przy stosunkowo niewielkim
nakładzie finansowym, podnosząc tym samym
prestiż i rozpoznawalność marki poprzez
kojarzenie jej z ekskluzywnym projektem
wyróżniającym się spośród konkurencyjnych
projektów tego typu.

OFERTA

OFERTA FILMOWA
Filmowanie najważniejszych wydarzeń
Unikatowy i oryginalny film promocyjny z udziałem podmiotów biorących udział w
przedsięwzięciu
Wykonanie zdjęć z najważniejszych wydarzeń
Udostępnienie wszystkich zebranych materiałów dla podmiotów biorących udział w
przedsięwzięciu w formie elektronicznej
Pozyskanie praw autorskich do utworów użytych w filmie
Udostępnienie finalnych materiałów filmowych i zdjęciowych na indywidualnych
nośnikach (płyty Blu-Ray z indywidualnym wytłoczeniem, indywidualnie
zaprojektowane pen drive’y)
Stworzenie i zarządzanie indywidualną stroną projektu na najpopularniejszych
portalach społecznościowych
Wyszczególnienie nazw podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu na
początku i końcu filmu, oraz wszystkich materiałach prasowych i promocyjnych
Udostępnienie materiałów dla patronatów medialnych z wyszczególnieniem
podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu
INDYWIDUALNY FILM PROMOCYJNY DLA KAŻDEGO Z PODMIOTÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU

Szukasz oryginalnego pomysłu na
reklamę,
teledysk,
reportaż?
Z nami przejdziesz od pomysłu przez produkcję i montaż,
by osiągnąć idealny efekt.

Zobacz co możemy Ci zaoferować.

.

DZIĘKUJEMY

ZA POŚWIĘCONY CZAS,
MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZA PREZENTACJA
ZACHĘCIŁA PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY
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