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TRUDNA RZECZYWISTOŚĆ?

KONCERTY

Powiedzieć, że nie jest lekko – to nic nie powiedzieć.
Jaka jest sytuacja – każdy widzi. Z pewnością u Was – nie lżejsza niż u nas. Nie wiadomo, czy trudniejsza

jest działalność bez realnej możliwości jej prowadzenia, czy poczucie odpowiedzialności
– za organizację, za jej misję, za Odbiorców.
Widzowie poszukują więc dostępu do kultury i rozrywki w świecie wirtualnym,

który może być niekończącą się kopalnią treści.
Wystarczy tylko zadbać o to, żeby w gąszczu sieci mogli łatwo odnaleźć to, co najbardziej wartościowe.
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NOWA RZECZYWISTOŚĆ
… NOWA OFERTA

KONCERTY

Dlatego przygotowaliśmy nową ofertę – połączenie VOD, w którym znajdziesz wyselekcjonowane,
wyjątkowe filmy, które możesz bezpośrednio udostępnić swoim Odbiorcom,
oraz platformy, która pozwoli każdy film uzupełnić o materiały specjalne:

opisy, prelekcje, warsztaty on-line, filmy edukacyjne czy też inny materiał
– ograniczeniem jest tylko wyobraźnia!

Po prostu DEDYKOWANY PLAYER na każdą okazję!
Od 13 lat zajmujemy się edukacją z filmem i wiemy jak robić to dobrze – w sali kinowej
lub… w przestrzeni wirtualnej!
Bo rzeczywistość się zmienia, a kino niezmiennie zmienia życie. Na dobre!
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Twoja
identyfikacja
w layoucie strony

Miejsce na opis
wydarzenia,
życzenia lub
zdjęcie
Twojego Zespołu

JEDEN PLAYER
WIELE MOŻLIWOŚCI!
Udostępniamy Ci

TUTAJ możemy wstawić
nagrany przez Ciebie
(choćby telefonem!)
film z życzeniami
świątecznymi
lub specjalnie
wyprodukowany filmik

PLATFORMĘ wraz z pakietem możliwości:
w jednym miejscu możesz
łatwo i bezpiecznie przekazać swoim Odbiorcom

Opis filmu, plakat, termin
„wydarzenia” on-line.
Jest wiele możliwości.
Tu także możemy
udostępnić dodatkowe
materiały
(pliki do pobrania itp.)

wybrany film,

dodatkowe materiały wideo i inne treści.
Dostęp do strony możliwy jest
wyłącznie poprzez udostępniane hasło,

TUTAJ udostępnisz swoim
widzom film pełnometrażowy:
wyjątkowy prezent od Twojej
organizacji dla Twoich
interesariuszy w wyjątkowej
oprawie.
Zabezpieczony hasłem, które
udostępnisz Odbiorcom
w dowolny sposób.

ale bez konieczności zakładania konta

czy jakichkolwiek płatności po stronie Widzów.
I z pełną kontrolą nad treścią
– bez niepożądanych reklam!
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TWÓJ PLAYER
SZYTY NA MIARĘ
Nasi Klienci mają różne potrzeby,
a my pomagamy je zrealizować.

✓Dla unikalnego poznańskiego showroomu
JEST MIEJSCE przygotowaliśmy minimalistyczne,
eleganckie „miejsce” na kameralny pokaz
„branżowego” filmu on-line na temat architektury i designu.

✓Na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino! zrealizowaliśmy
12 filmów edukacyjnych wraz z dodatkowymi materiałami
do pobrania oraz mechanizm ich dystrybucji, opierając
projekt graficzny całości na identyfikacji Organizatora.
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NA CHWILĘ
ALBO NA DŁUŻEJ
Możemy przygotować jednorazowy event,
albo dostępną przez dłuższy czas platformę
dla Twoich Gości.
A na niej filmy, materiały edukacyjne,
gry i zabawy do pobrania.
Przygotowane przez Ciebie lub nasz zespół
doświadczonych edukatorów filmowych.

✓na zlecenie marki z branży handlu detalicznego
przygotowaliśmy nie tylko dedykowany player
z dostępem do filmów na kilka tygodni,
ale także prelekcje
nawiązujące do wybranych tytułów.
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BIERZEMY TO
NA SIEBIE

Obsługujemy projekt od A do Z:
dostarczamy zindywidualizowane narzędzie,
licencje na wybrane filmy,
ale też – w razie potrzeby – możemy przygotować
dodatkowy kontent:
filmy edukacyjne, zabawy i warsztaty,
czy też nagrać i wyprodukować Twoje wystąpienie.
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CO WYRÓŻNIA NASZĄ PLATFORMĘ?
Nasza platforma to nie tylko VOD – możesz tu zorganizować całe wydarzenie wokół wybranego materiału filmowego!
Zapewniamy:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zindywidualizowane narzędzie dopasowane do Twoich potrzeb;
wyjątkowy wybór filmów: dla dzieci i dorosłych, fabularnych i dokumentalnych;
dostęp do „kultury wysokiej” – koncertów, spektakli teatralnych i operowych;
licencje na pokaz publiczny on-line – na pokaz jednorazowy, lub na dłużej;
możliwość uzupełnienia o dodatkowe materiały – wideo, pliki do pobrania itp.;

dostęp do strony poprzez udostępniane hasło, bez konieczności zakładania konta czy opłat po stronie Widzów;
pełna kontrola nad treścią – bez niepożądanych reklam i innych materiałów;
pełna obsługa graficzna – player „ubrany” wg Twoich wytycznych;

✓

możliwość zrealizowania na zamówienie filmów edukacyjnych, scenariuszy zajęć czy warsztatów – ostatnio
przygotowaliśmy m.in. materiały edukacyjne do 12 filmów konkursowych 38 Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

✓

możliwość zrealizowania Twoich nagrań wideo.
zaufali nam:
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LAYOUT
Jeden Ferment zamiast wielu agencji to cel,
który nam przyświeca. Realizując z nami
pokaz on-line możesz skorzystać także

z oferty przygotowania pełnej oprawy
graficznej wydarzenia – zaprojektujemy
dopasowany do Twoich potrzeb layout
playera, opracujemy strategię promocji

w social mediach i mediach lokalnych,
przygotujemy kontent.

ZADBAMY
O ODPOWIEDNIĄ
OPRAWĘ
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Przykładowe propozycje repertuarowe.
Kliknięcie na plakat przenosi do opisu filmu.

ZMIEŃMY COŚ. RAZEM

Sale kinowe pozostają zamknięte, ale my otwieramy przed
wami zupełnie nowe możliwości.
I póki widzowie nie mogą zasiąść w kinowych fotelach
sprawimy razem, by w swoich własnych

nadal mogli poczuć, że:
Kino zmienia życie. Na dobre.

1 011

Porozmawiajmy o
tym, co możemy
razem zdziałać!
IZ A Ż UK

T: 508 201 069
M: iza.zuk@ferment.com.pl

