OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI

DZIEŃ DOBRY!

Multikino / Multikino Media (stała obsługa projektów od 2007)

DZIEŃ DOBRY!

Allegro (projekt: Allegro Summer Tour)

Desperados (projekt: Dziki Maraton Desperados)

L’Oreal (projekt: Akademia Filmowa Multikina)

Jesteśmy firmą, która od 13 lat
specjalizuje się w wykorzystaniu filmu
w edukacji i komunikacji marketingowej.
Wierzymy, że kino zmienia życie na dobre,
zaś wartości i emocje identyfikowane
z medium kina z sukcesem można
stosować w budowaniu strategii
marketingowych oraz planowaniu
atrakcyjnych wydarzeń.

Santander Bank (projekt: Dwie Strony Sieci)

W naszym realizacyjnym portfolio są
projekty dla takich marek i firm jak:

Renault (projekt: Zawrotne Wieczory Filmowe z Renault Twingo)

Mastercard (projekt: Mistrzowie Kina Mastercard z Grażyną Torbicką)

Jeep / Fiat (projekt: Kocham Kino w Multikinie)

Orange (projekt: Filmowe Lato z Orange 2017-2019)

Škoda (projekt: Mobilne Kino Škody / Transatlantyk Festiwal)

Wszystkie realizowane projekty miały charakter działań „szytych na miarę”.

DZIEŃ DOBRY!

Jesteśmy pierwszym kinem
samochodowym w Polsce po okresie
lockdownu kin trwającym od 12 marca.
Oferujemy widzom bogaty repertuar
złożony z polskich, europejskich
i hollywoodzkich produkcji, zaś
potencjalnym reklamodawcom szerokie
możliwości ekspozycji reklamy
on-screen i off-screen.
Jesteśmy w stanie zrealizować pokaz kina
samochodowego w niemal każdym
miejscu i każdych warunkach.

https://www.facebook.com/SamochodoweKinoFerment/ // www.samochodowekino.pl

KINO SAMOCHODOWE: ROZWÓJ SYTUACJI W POLSCE

ROZWÓJ SYTUACJI W POLSCE

Nasza firma, Ferment Kolektiv, jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce w trakcie
epidemicznej kwarantanny społecznej, podjęła działania na szeroką skalę, by ożywić
rynek rozpowszechniania filmów poprzez lobbowanie na rzecz bezdotykowego
i bezkontaktowego kina samochodowego oraz kina pod blokiem (przy czym filmy
mogłyby być oglądane z balkonów wielkomiejskich blokowisk). Główną osią działań było
interweniowanie w urzędach i instytucjach samorządowych i centralnych na rzecz
zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów, zakazującego projekcji filmowych,
występowanie z oficjalnymi wnioskami i pismami oraz działania w mediach, które szybko
zaczęły odnosić pożądany skutek.
Wsparcie okazało nam wielu dystrybutorów filmowych (zarówno niezależnych, jak
i polskich przedstawicielstw wielkich koncernów filmowych) którzy również zaczęli
wywierać nacisk na organy rządowe.

ROZWÓJ SYTUACJI
Pod koniec marca zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje dotyczące naszej sytuacji (kliknięcie obrazka przenosi do artykułu).

ROZWÓJ SYTUACJI
Jakie rozwiązania były przez nas rekomendowane?

o bezdotykowa i bezkontaktowa obsługa,
o weryfikacja biletów (jeśli dotyczy) bez kontaktu, tj. skanowanie unikalnego kodu przez
zamkniętą szybę samochodu,
o maksymalne ograniczenie kontaktów pomiędzy uczestnikami wydarzenia (regulamin
wprowadzający zakaz opuszczania pojazdu w czasie wydarzenia),
o zapewnienie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, inne wg wytycznych) dla
obsługi,
o zachowanie
wszelkich
innych
rozprzestrzenianiem wirusa,

wytycznych

dotyczących

zabezpieczenia

przed

o odpowiednie odległości między autami,
o wyświetlanie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego na ekranie, przed seansem.
o W
sytuacji
zgody
na
wyjście
– systematyczna dezynfekcja sanitariatów.

z

samochodów

w

celach

fizjologicznych

ROZWÓJ SYTUACJI
Jakie rozwiązania były przez nas rekomendowane?

Szanse, jakie daje kino samochodowe:
o

o
o
o
o
o
o

redukcja elementów ryzyka epidemicznego, standardy higieny i bezpieczeństwa:
• Udział w pokazie bez wychodzenia z własnego samochodu,
• Brak bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami i organizatorami,
• Komfort przebywania we własnej, oswojonej przestrzeni,
• Możliwość korzystania z własnych przekąsek, napojów,
możliwość wyjścia do kina „w kapciach”,
większa intymność dla rodzin czy par – kina samochodowe były w USA często wybierane na
pierwsze randki,
brak restrykcji związanych z ciszą na sali – pierwsze kina reklamowane były hasłem „Cała
rodzina mile widziana, niezależnie od tego, ile hałasu robią wasze dzieci”,
oryginalna, rzadko spotykana forma odbioru filmu, „oldschoolowa” (kontekst kulturowy to
amerykańskie kino lat 60-70-tych),
mniejsza zależność od niekorzystnych warunków pogodowych,
pokaz kina samochodowego w zasadzie trudno nazwać jakimkolwiek zgromadzeniem w
kontekście kontaktów międzyludzkich, jest natomiast wydarzeniem kulturalnorozrywkowym,

ROZWÓJ SYTUACJI
Jakie rozwiązania były przez nas rekomendowane?
o ograniczona liczba samochodów,
o wydarzenie odbywające się na zamkniętym terenie – możliwość ograniczenia wjazdu
wyłącznie dla osób z biletem/wejściówką,
o pokaz wyświetlany na dużym ekranie pneumatycznym zapewniającym komfortową
widoczność dla uczestników z kabiny pojazdu,

o repertuar ustalany w porozumieniu z klientem,
o dźwięk dostarczany radiowo na częstotliwości udostępnionej przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej bez bezpośredniego kontaktu widz-obsługa (plansza z informacją wyświetlana
jest przed seansem),
o odpowiedni układ umożliwiający dobrą widoczność i wyjazd w trakcie,
o aktywne zarzadzanie układem – mniejsze samochody z przodu, większe z tyłu,
o wjazd dla samochodów do 2m wysokości,
o start seansu po zmroku,
o Możliwość autopromocji w audycji „kinowego radiowęzła” bezpośrednio przed seansem.

#bezkontaktowo

#bezdotykowo

#auto-izolacja

POCZĄTEK NOWYCH
PRZYGÓD
ŹRÓDŁO INSPIRACJI

MIEJSCE
SPOTKAŃ

PODNOSZONE PRZEZ NASZ ARGUMENTY:
DLACZEGO KINO SAMOCHODOWE?
Ludzie chcą oglądać filmy!
60 mln widzów w kinach stacjonarnych w 2019 r.
kilka mln widzów w kinach plenerowych.
ipla , netflix (płatne VOD): 2 mln gospodarstw domowych

MIEJSCE SPĘDZANIA
CZASU

PUNKT UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
ROZRYWKA NA
NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
KOMUNIKACJA
EMOCJI, WARTOŚCI,
WIEDZY

WALORY ESTETYCZNE,
WYCHOWAWCZE,
POZNAWCZE

Wnioski:
W kinie widz kupuje unikalne doświadczenie odbioru (experience): dźwięk, obraz, fotel kinowy,
towarzystwo, atmosfera, przekąski, rytuał. Jest to doświadczenie możliwe do uzyskania w KINIE
SAMOCHODOWYM.

Opinia eksperta:
https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/jakub-majmurek-marcin-adamczak-kinematografiapandemia-wywiad/

Od 2013 r. w Polsce sprzedaje się coraz więcej
biletów. Mimo to wskaźnik pokazujący, ile razy
był w kinie statystyczny Polak (niższy niż 1,5x)
wciąż jest niski w porównaniu z innymi krajami
europejskimi. Dlatego rynek będzie rósł.
Według prognoz PWC o kolejne 10-12% do
roku 2022 (sytuacja z przed pandemii)
.
Źródło: „Forbes” 2019, maj [fot. OBOK]

ROZWÓJ SYTUACJI: DLACZEGO KINO SAMOCHODOWE?
Ankiety w mediach: „Gazeta Wyborcza”, www.tuwroclaw.com:

ROZWÓJ SYTUACJI
W kwietniu i maju pojawiły się kolejne artykuły i materiały w mediach. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych (z linkami).

ROZWÓJ SYTUACJI
30 kwietnia Minister Gliński ogłosił, że „być może” kina samochodowe zostaną otwarte
wcześniej niż kina stacjonarne, zwłaszcza wielosalowe. 13 maja na konferencji prasowej
ogłoszono, że kina samochodowe będą mogły działać od poniedziałku, 18 maja.
Byliśmy pierwszym podmiotem, który rozpoczął regularną działalność kinową w Polsce.

PIERWSZY POKAZ
ZOSTAŁ ZAPLANOWANY
NA 18 MAJA

„NOWA NORMALNOŚĆ”

NOWA NORMALNOŚĆ:

PUBLIKACJE:

Pokaz inauguracyjny Samochodowego Kina Ferment odbył się 18 maja przy
Wielkopolskiej Giełdzie Odzieżowej. Wyprzedał się do ostatniego
miejsca. Zaprezentowaliśmy film Jana Komasy „Sala Samobójców. Hejter”.

Wydarzenie zapowiadane było w ogólnopolskich i lokalnych mediach, m.in.:
w Gazecie Wyborczej, Onet.pl, Głosie Wielkopolskim, RMF FM, epoznan.pl,
a relacje podsumowujące wydarzenie oglądali widzowie głównego wydania
Informacji telewizji Polsat, Pytania na Śniadanie (TVP 2), Wielkopolskiej Telewizji
Kablowej WTK , przeczytali czytelnicy Gazety Wyborczej, Faktu, TenPoznan.pl,
dlastudenta.pl, lokalnyfyrtel.pl, pikio.pl i wysłuchali słuchacze Radia Eska czy
Radio Afera.

NOWA NORMALNOŚĆ: pokaz inauguracyjny 18 maja
JAK TO DZIAŁA?

Proces uczestnictwa jest bardzo prosty:
• Zakup biletu online,
• Przyjazd
na
miejsce
projekcji
z odpowiednim wyprzedzeniem,
• Ustawienie samochodu przed ekranem
zgodnie z wytycznymi obsługi,
• Odbiór dźwięku z własnego odbiornika
radiowego na falach UKF,
• Wyjazd z terenu zgodnie z planami
ewakuacyjnymi,
• Realizacja pokazów przez Ferment
Kolektiv przebiega niezwykle sprawnie:
samochody pojawiają się na terenie
projekcji na godzinę przed jej
planowanym startem,
• Wyjazd 80-100 aut zajmuje ok 7-10
minut.

Proces sprzedaży, uczestnictwo w seansie: tak to wygląda:

NOWA NORMALNOŚĆ: pokaz inauguracyjny 18 maja
WYTYCZNE RZĄDU z dn. 18.05 (źródło: strona MKiDN)

Kina plenerowe i samochodowe – Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji
kultury z dn. 18.05.2020 r.

WYTYCZNE RZĄDU (LAST MINUTE)

W
dniu
pierwszego
pokazu
kina
samochodowego pojawiły się nowe
wytyczne rządu dotyczące realizacji takich
pokazów, wśród których był m. in. badanie
temperatury
widzów
przebywających
w samochodach.

Realizujemy nasze projekcje
z
aktualnymi
wytycznymi
i odpowiednich służb.

zgodnie
Rządu

1.

Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać
umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych / miejsc w plenerze.

2.

Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na
wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności
skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie
dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń
przeznaczonych do skorzystania.

3.

Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą
dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu
przez widzów.

4.

Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem –
posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina
samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki
we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.

5.

W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody
osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie
normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie
zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

6.

Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany
bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien być wcześniej poinformowany),
przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu
temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie
i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem
na seans).

7.

Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

8.

Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających
zachowanie na jego terenie ww. zasad.

FOTORELACJA

NOWA NORMALNOŚĆ: REPERTUAR
Repertuar na pierwszy tydzień działalności:
PIERWSZY TYDZIEŃ DZIAŁANIA:

Większość pokazów Samochodowego
Kina Ferment w dn. 18-21 maja
została wyprzedana do ostatniego
miejsca.
Pokazuje to, że kino samochodowe
stanowi doskonałą formę uczestnictwa
w życiu kulturalno-rozrywkowym
w trakcie i po okresie epidemii
charakteryzującym się obawą widzów
przed bliskim kontaktem z innymi
uczestnikami.

POPULARNOŚĆ KINA SAMOCHODOWEGO
W USA I NA ZACHODZIE EUROPY
(w czasie epidemii)

Kino samochodowe narodziło się w 1931 roku
w USA. W latach 60-tych i 70-tych świętowało szczyt
swojego rozkwitu z ponad 4 tys. kin we wszystkich
stanach. Obecnie regularną działalność prowadzi za
oceanem ponad 300 podmiotów. W Europie
rozrywka nie była dotąd aż tak popularna. Do czasu
epidemii. Od początku marca kina samochodowe jak
grzyby po deszczu pojawiały się m. in. w Niemczech,
Skandynawii czy Francji. Nie próżnowali też nasi
sąsiedzi – kina samochodowe powstały też w
Czechach i na Litwie – na długo przed tym, jak stały
się legalne w Polsce. Seanse często są
wyprzedawane do ostatniego miejsca. W Niemczech
i Skandynawii stała się to masowa rozrywka
– dochodzi też do organizacji imprez disco
i koncertów odbieranych w samochodach.

https://www.flickr.com/photos/tuuur/7189280555

POPULARNOŚĆ KINA SAMOCHODOWEGO
W USA I NA ZACHODZIE EUROPY
(w czasie epidemii)

Wiele seansów na Zachodzie Europy jest wyprzedawanych do ostatniego
miejsca. Media donosiły, że w jednym z kin samochodowych w Norwegii
w ciągu tygodnia sprzedano kilka tysięcy biletów.
Seanse również są realizowane na ekranach pneumatycznych z projektorem
lub samoświecących ekranach diodowych.
Kilka relacji obrazujących skalę i przebieg:
https://www.facebook.com/watch/?v=800712817119463
https://www.facebook.com/OpenAirKinoHagen/videos/2572468306344838/
https://www.facebook.com/messe.chemnitz/videos/229734438362106/
https://www.facebook.com/Cinetech.Gronau/videos/559204081369961/

KINO SAMOCHODOWE JAKO ALTERNATYWA
(w czasie epidemii)

Kino samochodowe jest pierwszą i jedyną jak na
razie formą uczestnictwa w zbiorowym przeżywaniu
wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych.
Pomaga
realizować potrzeby przynależności i samorealizacji –
podtrzymuje
wartość
wspólnoty
(Piramida
Maslowa). Warto zwrócić uwagę na niezwykle
pozytywny odbiór tej formy rozrywki wśród samych
widzów. Wysyp wydarzeń na facebooku, który miał
miejsce pod koniec kwietnia (jeszcze przed
zniesieniem
obostrzeń)
zainaugurował
bezprecedensową modę: na każdym z wydarzeń
dotyczących kina samochodowego w największych
miastach w Polsce zapisanych było od kilku do nawet
ponad 20 tys. uczestników i zainteresowanych.

Pinterest.com

NOWA NORMALNOŚĆ: pokaz inauguracyjny 18 maja
CO NAS WYRÓŻNIA?
Co wyróżnia nasze działania? Na co warto zwrócić
uwagę przy wyborze oferty kina samochodowego?
• Ferment to ludzie kina – prowadzimy 4 własne
kina stacjonarne oraz współpracujemy na stałe
z sieciami Multikino oraz Cinema 3D.
• Projekcja kinowa – projektory kinowe standard
DCI: projekcja odbywa się wprost z serwerów
kinowych (nie na ekranach LED lub z projektorów
multimedialnych z filmami puszczanymi z DVD).
Szczegóły na kolejnych slajdach.
• Wieloletnia współpraca z dystrybutorami,
wzajemne zaufanie i dobre relacje;
• Wszystkie rozliczenia z PISF, OZZ i raportowanie
do dystrybutorów wg. standardów kinowych po
stronie Ferment. Mamy transparentny system
raportowania widowni.
• Sprzedaż biletów, zwroty, rozliczenia przez system
online.
• Sprawdzone procedury i regulaminy –
bezpieczeństwo.
• Zaufanie dużych marek, w tym kinowych oraz
liczba realizacji.
• Wsparcie marketingowe, PR, social media.
• Partnerskie warunki współpracy.

Od 2 połowy maja powstaje na terenie Polski kilkadziesiąt kin samochodowych
we wszystkich największych miastach w Polsce obsługiwanych przez różnych
operatorów. Część z nich przeprowadza projekcje z nośników DVD korzystjąc
z projektorów multimedialnych, lub wyświetla je na ekranach LED.

TECHNIKA

Pracujemy na najlepszym sprzęcie:
• Projektory NEC NC1000 – standard DCI

• Projektory NEC NC900 – standard DCI

EKRANY

EKRAN XXL
Powierzchnia projekcyjna: 60m2
Wykonanie ekranu: siatka
Konstrukcja ramy: pneumatyczna
Liczba widzów: do 1000
Liczba samochodów: powyżej 120
Dedykowany projektor: NEC NC1000_dci
Dedykowane nagłośnienie 1000W2.1

EKRAN XL
Powierzchnia projekcyjna: 45m2
Wykonanie ekranu: airscreen ®
Konstrukcja ramy: pneumatyczna
Liczba widzów: do 1000
Liczba samochodów: do 130
Dedykowany projektor: NEC NC1000/900_dci
Dedykowane nagłośnienie 1000W2.1

EKRAN L
Powierzchnia projekcyjna: 36m2
Wykonanie ekranu: airscreen ®
Konstrukcja ramy: pneumatyczna
Liczba widzów: do 500
Liczba samochodów: do 80
Dedykowany projektor: NEC NC900_dci / 6500ANSI+ lm
Dedykowane nagłośnienie 1000W2.1

PROGNOZY I PRZEWIDYWANIA – LATO 2020

NOWA NORMALNOŚĆ: pokaz inauguracyjny 18 maja

PROGNOZY I PRZEWIDYWANIA
DWA KIERUNKI ROZWOJU

Jak będzie wyglądał rynek kina
samochodowego pod względem
repertuaru i profesjonalizacji działań?
Przewidujemy dwa kierunki rozwoju
tej gałęzi rynku:
o Profesjonalne kina samochodowe
prowadzące regularną działalność,
pokazy z projektorów kinowych
DCP, filmy premierowe i
popremierowe, transparentny
system raportowania widowni,
zgodnie ze standardami
współpracy z czasów przed
epidemią (kilka przypadków w
Polsce)
o Nowo powstałe kina samochodowe
pokazujące filmy z DVD, które nie
raportują widowni dystrybutorom
ani reklamodawcom.

Szacujemy, że w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
w pokazach kina samochodowego ma szanse wziąć udział co najmniej kilkaset
tysięcy do miliona widzów. O jakości projekcji decydować będą profesjonalizm
i zaplecze sprzętowe, niezawodność i sprawdzone procedury. Na naszą
korzyść działa niemal tysiąc projekcji kina plenerowego i samochodowego,
które zrealizowaliśmy w rozmaitych warunkach terenowych i pogodowych
w ostatnich latach.

PROFESJONALIZM RYNKU – różnice repertuarowe:
DWA KIERUNKI ROZWOJU

Jak będzie wyglądał rynek kina
samochodowego pod względem
repertuaru i profesjonalizacji działań?

o Profesjonalne kina samochodowe:
repertuar popremierowy*
i premierowy**

Przewidujemy dwa kierunki rozwoju
tej gałęzi rynku:
o Profesjonalne kina samochodowe
prowadzące regularną działalność,
pokazy z projektorów kinowych
DCP, filmy premierowe i
popremierowe, transparentny
system raportowania widowni,
zgodnie ze standardami
współpracy z czasów przed
epidemią (kilka przypadków w
Polsce)
o Nowo powstałe kina samochodowe
pokazujące filmy z DVD, które nie
raportują widowni dystrybutorom
ani reklamodawcom.
*na czas zamknięcia kin stacjonarnych
** w przypadku zgody dystrybutorów
DOTYCZY POKAZÓW BILETOWANYCH

o Nowo powstałe kina samochodowe:
filmy archiwalne

MOŻLIWOŚCI EKSPOZYCYJNE – REKLAMA KINOWA

MIEJSCOWOŚCI
SAMOCHODOWE
KINO FERMENT - LOKALIZACJE

INNE LOKALIZACJE DO
POTWIERDZENIA: WARSZAWA,
ŁÓDŹ, BYDGOSZCZ

POZNAŃ

TRÓJMIASTO

Wielkopolska Giełda Odzieżowa WGO
ul. Głogowska 248

Ergo Arena
Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk

Na terenie WGO stworzymy swoisty
multipleks samochodowy: 3 sale,
punkt gastronomiczny, zróżnicowany
repertuar.

Doskonała lokalizacja w idealnym
punkcie pomiędzy Gdańskiem
a Sopotem.

MOŻLIWOŚCI EKSPOZYCJI

R E K L A M A W M I E J S C U P R O J E KC J I

•

SPOTY DCP BEZ DŹWIĘKU / PLANSZE
STATYCZNE DCP NA EKRANIE (dostarczenie
po stronie sponsora) – w bloku plansz

•

REKLAMA AUDIO-VIDEO (SPOTY, FILMY do
180 sek. – dostarczenie po stronie

sponsora) – w bloku reklamowym
•

REKLAMA W PETLI DŹWIĘKOWEJ
(RADIOWĘZEŁ do 180 sek. – dostarczenie
po stronie sponsora) – emitowana do
o d b i o rn i kó w ra d i o w yc h u c zest n i kó w

•

SAMPLING ULOTEK – bądź innych
analogowych nośników, np. gadżetów,
próbek itp. (dostarczenie po stronie
sponsora)

BRANGING I EKSPOZYCJA SPONSORÓW, NA PODSTAWIE POPRZEDNICH REALIZACJI:

Wśród rozmaitych form ekspozycji
są były między innymi:
STOISKA PROMOCYJNE
SPECJALNE OFERTY DLA KLIENTÓW
(na okaziciela)

AIRWALL, BALON, FLAGI, BRAMA
BRANDING EKRANU
BRANDING OPAKOWAŃ / KUBKI
EKSPOZYCJA PLAKATÓW
BRANGING OBSŁUGI
BRANDING BALASTÓW NA WODĘ
(stabilizujących ekran)
BRANDING SAMOCHODODÓW
BRANDING WSZYSTKICH
PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
KONKURSY Z NAGRODAMI –
ONLINE I OFFLINE
REKLAMA NA STRONIE WWW

DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE*:

PRZYCZEPA GASTRO / FOODTRUCK

ZBIERANIE LEADÓW OFFLINE i ONLINE

EKSPOZYCJA AUT I FORM
WIELKOFORMATOWYCH

REALIZACJA SZERSZEJ, NIESTANDARDOWEJ
KAMPANII W MEDIACH

SELEKCJA REPERTUARU I CZĘŚCI LOKALIZACJI
POD KĄTEM ZAPOTRZEBOWANIA KLIENTA

INNE DZIAŁANIA, DO UZGODNIENIA

DLACZEGO KINO Z NAMI?
Wszystko, absolutnie wszystko było zorganizowane w
sposób perfekcyjny, a często przekraczało moje
wyobrażenie i oczekiwania… Nie doświadczam tego
zbyt często w swoim życiu..

Jesteśmy prawdopodobnie jedną z niewielu firm na rynku oferującą taki zestaw kompetencji:

edukacyjnych, humanistycznych, filmoznawczych
(ponad milion widzów na stworzonych przez nas programach edukacji z filmem),
Impreza była bardzo profesjonalnie przygotowana przy
świetnej atmosferze całości. Z ust uczestników
wielokrotnie słyszałem, że to najlepsza edycja w
historii. Jedyny problem, to czy kolejne imprezy będą w
stanie nawiązać do tego poziomu.

biznesowych, marketingowych, sprzedażowych
(wysokie wyniki finansowe tworzonych i zarządzanych przez nas projektów),

technicznych, sprzętowych, organizacyjnych
(najlepszy sprzęt, wykwalifikowany zespół specjalistów),
Niezawodni. Grupa świetnych organizatorów.

autorskich i kreatywnych (stworzyliśmy, od własnego pomysłu do ewaluacji

kilkaset projektów o budżetach od mniej niż 1 tys. zł do ponad 1 mln zł).

OBSŁUGA: JEDEN ZESPÓŁ ZAMIAST WIELU AGENCJI

Jako zespół składających się z wszechstronnych fachowców o różnorodnych
specjalizacjach, realizujemy projekt kompleksowo, dbając o wszystkie jego obszary,
od początku współpracy, aż po ewaluację:
o Strategia i kreacja,
o PR i marketing,

o Monitoring mediów,
o Social media,
o Grafika, foto & video,
o Kompleksowa realizacja,
o Account / project management.

OPRACOWAŁ:
Radek Tomasik: radek@ferment.com.pl / tel. 797025425

