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Forma Opis

Spot reklamowy 
30’’

Krótki i dynamiczny spot reklamowy, który przyciągnie uwagę 
telewizyjnego widza na Twoją firmę. 

Spot reklamowy 
60’’ 

Dłuższa wersja reklamy, która jest polecana do dokładniejszego 
przedstawienia produktu lub całego zakresu usług firmy. 

Film reklamowy Materiał realizowany na rzecz dystrybucji w telewizji jako informacja 
sponsorowana. Zapewnia wizerunek obiektywności materiału wideo          
i dokładnie przedstawia firmę. 
 Czas trwania: do 5 minut 
 Czas trwania: do 15 minut 

Film korporacyjny To najskuteczniejsza forma prezentacji swojej działalności np. na potrzeby
pozyskania kontrahenta, zdobycia inwestora,  zabłyśnięcia przed 
klientem. Zbuduj profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa, wykorzystując
możliwości marketingowe wideo. Przedstaw historię firmy, produkty, 
rozwój, swoich pracowników, a przede wszystkim siebie, aby zdobyć 
zaufanie. 

Film eventowy Jeżeli w firmie zbliża się jubileusz, warto celebrować ten moment. 
Zrealizujemy materiał, który na długo pozostanie w pamięci pracowników  
i zbuduje dobre relacje. Twoja firma bierze udział w innym ważnym 
wydarzeniu? Może zostałeś sponsorem eventu i chcesz lepiej 
wykorzystać te sytuację do promocji firmy? 

Film reklamowy on-
line

Obecnie jednym z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów 
zwiększenia rozpoznawalności marki jest e-marketing w internecie.          
Nie ma lepszego sposobu bycia zapamiętanym niż krótka forma filmowa, 
której intrygujący scenariusz przeplata się z nastrojową muzyką. 

Film instruktażowy Oferujesz produkty, które Twoim klientom wydają się być skomplikowane?
Przygotujemy dla Ciebie krótki film, który ułatwi obsługę Twojego 
produktu. Lepsza dostępność z pewnością zwiększy jego sprzedaż.

Film szkoleniowy Zatrudniasz nowych pracowników i chciałbyś ich szybko 
przeszkolić? Dzięki multimedialnej nauce i filmowej prezentacji 
procesu pracy szybko nauczysz nowe osoby w firmie, jak działa 
przedsiębiorstwo. 

Billboard 
sponsorski

Kiedy wieczorem zmęczony zasiadasz przed telewizorem, a Twój umysł 
nie ma już sił bronić się przed reklamą, przed filmem słyszysz                    
„na program zaprasza…”. Tak pojawiające się logo firmy doskonale jest 
zapamiętywane przez widza. To tańsza alternatywa spotu reklamowego, 
która przyniesie Ci podobny efekt. 



Wizytówka-wideo Produkt kierowany do firm wchodzących na rynek, które chcą 
się „przedstawić”. Taka wizytówka to najtańsza forma multimedialna, 
służąca promocji nowootwartej firmy. 
Teledysk  Z wielkim oddaniem realizujemy wideo, które ma pomóc             
w promocji nowo powstałego zespołu muzycznego. Jeżeli szukasz studia, 
inwestora, a nie wiesz, jak się przebić – ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 

Etiudy fabularne Lubimy opowiadać ciekawe historie poprzez film. Jeszcze bardziej lubimy, 
gdy nasza historia trafia do szerokiego grona odbiorców poprzez festiwale
i Internet. Krótkometrażową produkcją na wzór filmów z kin można 
promować 
przedsiębiorstwa i marki. Możemy zaoferować dwa rodzaje sponsoringu: 
       Sponsoring klasyczny 
       Sponsoring użyczeniowy (product placement) 

Żart filmowy Bywa, że najlepsze filmy kręcą Państwa pracownicy i członkowie ich 
rodzin. Wiele takich filmów powstaje na wyjazdach szkoleniowych albo 
integracyjnych. My zrobimy z nich film, który będzie można pokazać          
na stronie firmowej czy wręczyć jako pamiątkę. Stylowo i z wyczuciem.


