
Nakręcimy Twój biznes

Oferta

Kreatywnie, ciekawie, inspirująco.



Dlaczego warto 
zainteresować się wideo?

Wideo to jedna z najbardziej angażujących form, pozwalająca na przedstawienie usługi, marki czy 
produktu w interesujący sposób. Oglądając film odbiorcy zapamiętują znacznie więcej niż czytając 
treść. Zbadano, że konsumenci spędzają ponad 2-krotnie więcej czasu na stronach zawierających 
formy filmowe, a umieszczenie klipu na landing page znacząco zwiększa konwersję.  

YouTube stał się drugą największą wyszukiwarką treści w Internecie. Jednocześnie jest częścią sieci 
reklamowej Google, co daje nam ogromne możliwości marketingowe. Warto wykorzystać  
Facebook’a jako platformę do transmisji live i filmów - są one promowane znacznie mocniej niż  
tradycyjne posty czy zdjęcia.

Wideo wcale nie musi być drogie! Pamiętaj, że liczy się przede wszystkim to, żeby wywołać  
u odbiorcy zaciekawienie - mamy głowy pełne pomysłów i chętnie się służymy pomocą. 

Transmisje LIVE

średnio  84 minuty dziennie internauta spędza na oglądaniu wideo w sieci

aż   50 % ludzi chce oglądać więcej treści tworzonej przez marki w formie filmu

Realizujemy zarówno małe 1-4  
kamerowe transmisje, jak i większe 
realizacje do 8 kamer. Dysponujemy 
systemem do bezprzewodowej wizji 
oraz możliwością wysłania sygnału  
na telebim. 
 
Za pomocą bondingu 3G/LTE jesteśmy  
w stanie wysyłać sygnał z niemal  
każdego miejsca na dowolną  
platformę (np. Facebook, YouTube,  
Livestream czy dedykowany serwer).   
 
Dzięki indywidualnej oprawie  
graficznej nadamy Twojej transmisji 
niepowtarzalny charakter. 

2 zestawy
transmisyjne

od 1 do 8 
kamer

jakość
FullHD

z dowolnego
miejsca



Opcje dodatkowe:
  

• spot promujący wydarzenie 

• dodatkowe kamery 

• stworzenie strony www / landing page eventu 

• wejścia z drona na żywo 

• reportaż fotograficzny 

• prowadzenie kampanii reklamowej promującej  

    wydarzenie w Internecie

Opcja 2: Opcja 3:

Jaki jest koszt streamingu LIVE?

Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty realizacji.  

Chętnie wykonamy dla Państwa indywidualną wycenę - ofertę wyślemy do 24 godzin!

• realizacja eventu na 3 kamery 

   + dodatkowe wejście (np. na prezentację, grafiki) 

• do 6 godzin transmisji  

• stream w jakości FullHD na dowolną platformę  

• podstawowa realizacja dźwięku  

• projekt prostych grafik wykorzystywanych  

    przy transmisji  

• nagranie transmisji dostępne  

    zaraz po zakończeniu wydarzenia

Opcja 1: Ceny zaczynają się już od 500 zł brutto za prostą realizację obejmującą: 

1-2 kamery  |  do 3 godzin transmisji  |  stream na dowolną platformę  |   nagranie transmisji

• realizacja eventu na 4-7 kamer  

    + dodatkowe wejście (np. na prezentację, grafiki) 

• do 10 godzin transmisji  

• stream w jakości FullHD na dowolną platformę  

• zaawansowana realizacja dźwięku 

• dedykowane animacje i grafiki  

    wykorzystywane przy transmisji  

• wyjście na telebim 

• wykorzystanie wizji bezprzewodowej  

    umożliwiającej np. tworzenie dynamicznych  

     ujęć z gimbala  

• nagranie transmisji dostępne  

    zaraz po zakończeniu wydarzenia

cena od 1290 zł brutto

cena od 3490 zł brutto



Przykładowe realizacje

Co jeszcze robimy

Kontakt:

Klipy reklamowe 
 
Zareklamuj swój produkt, usługę  
czy wydarzenie w atrakcyjny sposób. 
Wiemy, że film to jedna  
z najskuteczniejszych form promocji!

Relacje z wydarzeń 
 
Wideorelacja z wydarzenia może  
być jednym z elementów marketingu. 
Tworzymy zarówno krótkie, jak  
i dłuższe formy tego typu.

Produkcja teledysków 
 
Daj się nie tylko usłyszeć,  
daj się również zobaczyć!  
Kompleksowo zajmujemy się  
realizacją teledysków.

Doradztwo 
 
Pomożemy Ci w promocji,
doradzimy, co można zrobić,  
aby stworzyć ciekawy content. 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Filmy korporacyjne 
 
Zaprezentuj się z najlepszej strony. 
Wykreujemy obraz, który wzmocni 
wizerunek Twojej marki.

Projektowanie graficzne  
i animacje 
 
Stworzymy dla Ciebie animowane 
plansze, belki, czołówki, infografiki  
i inne elementy graficzne.

Koncert  
/ realizacja na 6 kamer

Teledysk Film korporacyjny Relacja z eventu Spot reklamowy 

Kliknij w miniaturę, aby odtworzyć film 

Telefon:      Kamil +48 788 375 947 

                      Samuel +48 721 316 070 

kontakt@vidme.pl 

www.vidme.pl

https://youtu.be/kxa6DWZXNx8
https://youtu.be/pS5qogyTJag
https://youtu.be/NxjRVC7Wfs8
https://youtu.be/MQ9N51J89xo
https://youtu.be/cVD9aA2bLXk

