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POKAZY PLENEROWE
– WSPÓLNOTA PRZEŻYĆ

Pokazy plenerowe cieszą się niesłabnącą 

popularnością – to jedna z ulubionych 

sezonowych rozrywek. Ciepły letni wiatr, 

otulająca ciemność i emocje płynące z ekranu, 

to wszystko czego potrzebujemy by zapomnieć 

o otaczającym nas świecie :)

Daj tę możliwość swoim Odbiorcom.

Pokazy organizujemy już od MAJÓWKI. 

We wszystkie dni tygodnia 

– jesteśmy do Waszej dyspozycji! 
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MAŁE NAKŁADY 
– DUŻO ZABAWY

Twoje zaangażowanie ograniczamy 

do minimum 

– potrzebujemy miejsca i dostępu do prądu. 

Całą resztą zajmujemy się my.

Przygotujemy przestrzeń, pozyskamy licencje, 

zadbamy o formalności i regulaminy, 

przeprowadzimy projekcję. 

Oraz pomożemy dobrać repertuar, rzecz jasna!

Dla dzieci, młodzieży i starszych widzów.

By wszyscy Twoi Odbiorcy mogli cieszyć się 

doskonałą rozrywką. 
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W SAMOCHODZIE
– JAK W KINIE

A nim nadejdą cieplejsze miesiące?

Kino samochodowe! Komfortowa, bezpieczna 

rozrywka na każdą porę roku, która pozwoli 

„poczuć klimat rodem z Ameryki” i cieszyć się 

seansem w zaciszu własnego samochodu 

zamienionego na prywatną salę kinową :)

Dźwięk dostarczany jest do radioodbiorników 

samochodowych, dlatego wszyscy mali i głośni 

widzowie mogą się tu czuć swobodnie.

A do kina można „wyjść” choćby w kapciach!
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POSTAW 
NA DOŚWIADCZENIE 

Mamy prawdopodobnie największe 

doświadczenie w Polsce! 

Od 18 maja 2020 – jako w pierwsi w kraju –

prowadziliśmy premierowe kino samochodowe 

po lockdownie. Do listopada zrealizowaliśmy 

setki pokazów w całym kraju! 

Graliśmy w miastach, miasteczkach i wioskach. 

Na parkingach, przy centrach handlowych, 

na boiskach i łąkach. Dla instytucji publicznych 

i Partnerów prywatnych. 

Po prostu umiemy TO robić!
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f ami l i jne

kliknięcie na plakat przenosi do zwiastunów
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https://www.youtube.com/watch?v=0IBZCjdv2iM
https://www.youtube.com/watch?v=5kisuMrN1Hc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=wfkCBemxS34
https://www.youtube.com/watch?v=u0kysDisT-E
https://www.youtube.com/watch?v=_r5If8ag66c
https://www.youtube.com/watch?v=s3lQ_3zDYKA
https://www.youtube.com/watch?v=eNBUMLjGaBc
https://www.youtube.com/watch?v=YypFzpm6F18
https://www.youtube.com/watch?v=p5dTRqj-v5U
https://www.youtube.com/watch?v=dUZj15uTnmQ
https://www.youtube.com/watch?v=bGOwf7BahGg
https://www.youtube.com/watch?v=p9Fl7IYBa9Y
https://www.filmweb.pl/film/D%C5%BCentelmeni-2019-817420
https://www.filmweb.pl/film/Szef+Roku-2021-10000314
https://www.filmweb.pl/film/Na+rauszu-2020-838872
https://www.filmweb.pl/film/Ch%C5%82opiec+z+chmur-2019-839938
https://www.filmweb.pl/film/Tajemniczy+ogr%C3%B3d-2020-839964
https://www.filmweb.pl/film/Palm+Springs-2020-839586
https://www.filmweb.pl/film/Jeden+gniewny+cz%C5%82owiek-2021-850377
https://www.filmweb.pl/film/Najmro.+Kocha%2C+kradnie%2C+szanuje-2021-836649
https://www.filmweb.pl/film/Czarny+m%C5%82yn-2021-837143
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Przeczytaj o naszych ulubionych filmach na www.ferment.com.pl/blog
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http://www.ferment.com.pl/blog
https://www.filmweb.pl/film/Komedianci+debiutanci-2020-855133
https://www.filmweb.pl/film/Do+zakochania+jeden+krok-2017-745975
https://www.filmweb.pl/film/Kwartet-2012-572763
https://www.filmweb.pl/film/By%C5%82+sobie+pies+2-2019-811632
https://www.filmweb.pl/film/Babyteeth-2019-836375
https://www.filmweb.pl/film/Moje+wspania%C5%82e+%C5%BCycie-2021-874469
https://www.filmweb.pl/film/Orze%C5%82+kontra+rekin-2006-297655
https://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lowie+lata-2013-659015
https://www.filmweb.pl/film/Najlepsze+najgorsze+wakacje-2013-640445
https://www.filmweb.pl/film/Sound+of+Metal-2019-763276
https://www.filmweb.pl/film/Gotowi+na+wszystko.+Exterminator-2017-787951
https://www.filmweb.pl/film/Na+no%C5%BCe-2019-816979
https://www.filmweb.pl/film/Last+Vegas-2013-538720
https://www.filmweb.pl/film/La+La+Land-2016-718819
https://www.youtube.com/watch?v=Drty9IGkZUQ
https://www.filmweb.pl/film/Poznajmy+si%C4%99+jeszcze+raz-2019-829454
https://www.filmweb.pl/film/Tenet-2020-831653


NIE ZWLEKAJ!
Zarezerwuj termin* i podpisz umowę już teraz!

Podpisując umowę już teraz masz pewność, że będziemy dostępni 
w dogodnym dla Ciebie terminie, a Ty lepiej zaplanujesz swój budżet. 

Możemy zaproponować dwa modele współpracy: 
• współpraca jednorazowa/okazjonalna
• współpraca cykliczna

Cena pokazu uzależniona jest od wielu czynników: wielkości ekranu, liczby udostępnionych leżaków, dnia tygodnia 

oraz liczby realizacji:

Jeden seans: od 4.000 zł** 

Dwa seanse: od 5.000 zł.

Szczegółową ofertę będziemy mogli przygotować po poznaniu Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!

* Jesteśmy elastyczni, a realizacje z nami – bezpieczne. Jeśli w uzgodnionym terminie będą obowiązywać obostrzenia związane z pa ndemią – wspólnie ustalimy inny możliwy termin realizacji.

** Przedstawiona kalkulacja dotyczy niebiletowanych pokazów realizowanych jednego dnia, na ekranie ramowym, bez leżaków i uwz ględnia transport na trasie do 100 km (w obie strony).

Przy współpracy cyklicznej możliwe jest wypracowanie indywidualnych warunków. 

Podane kwoty są kwotami netto (VAT 23%), a oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 61 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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LICENCJE + 
INNE OPŁATY

Obsługa formalna i księgowa:
• licencje filmowe;

• opłaty dla organizacji 
zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi ZAiKS, 
ZAPA + PISF;

• raportowanie frekwencji, 
rozliczenie sprzedaży 

seansów biletowanych;
• pozwolenie na emisję 

(częstotliwość) od UKE.

WYNAJEM 
SPRZĘTU

KOSZTY 
OSOBOWE

PR, SM,
MARKETING

+ WYNAGRODZENIE PRACOWNI FERMENT KOLEKTIV

CO SKŁADA SIĘ NA KOSZTY?

TRANSPORT I 
LOGISTYKA

Pełna obsługa logistyczna:
• dojazd ekipy oraz 

transport sprzętu 
na trasie do 100 km 

(w obie strony);
• noclegi ekipy;

• logistyka dysków.

Po stronie Partnera 
pozostaje udostępnienie 

miejsca i prądu.

Profesjonalny sprzęt 
o wartości ok. 200 tys. zł:

• projektory DCP 
(międzynarodowy  

standard kinowy DCI)
• profesjonalne ekrany 
pneumatyczne / ramowe;

• nagłośnienie i nadajnik 
radiowy;

• peryferia;
• opcja: popcornica.

Profesjonalny, 
wszechstronnie 

wykwalifikowany zespół, 
który przygotuje wydarzenie 
od A do Z; od przygotowania 

miejsca, po projekcję:
• kinooperatorzy;

• obsługa techniczna;
• obsługa barowa;
• filmbooking.

Prowadzimy promocję 
wydarzeń w social mediach 

i przygotowujemy:
• informacje prasowe;

• materiały promocyjne.
Ponadto* możemy:
• zapewnić projekty 

graficzne i wydruk 
plakatów oraz formaty 

na social media. 

* Zakres nie objęty wyceną
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Projektory NEC NC1000 – standard DCI

Projektory multimedialne o jasności 10K ANSI++

Profesjonalne nagłośnienie i nadajniki radiowe

Peryferia (m.in. odtwarzacze, okablowanie, mikrofony)
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P R O F E S J O N A L N Y  
S P R Z Ę T
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EKRAN M
Powierzchnia projekcyjna: 15 m2.
Wykonanie ekranu: dedykowane płótno DiamondHD.
Konstrukcja ramy: aluminiowa FrameMobile ®.
Liczba widzów: do 500.\

EKRAN L
Powierzchnia projekcyjna: 36 m2.
Wykonanie ekranu: AIRSCREEN ®.
Konstrukcja ramy: pneumatyczna
Liczba widzów: do 500.
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EKRAN XXL
Powierzchnia projekcyjna: 60 m2.
Wykonanie ekranu: siatka.
Konstrukcja ramy: pneumatyczna.
Liczba widzów: do 1000.
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EKRAN XL
Powierzchnia projekcyjna: 45 m2.
Wykonanie ekranu: AIRSCREEN ®.
Konstrukcja ramy: pneumatyczna.
Liczba widzów: do 1000.

EKRAN XL+ na podwyższonej ramie 
– dedykowany do kina samochodowego
Powierzchnia projekcyjna: 50 m2.
Wykonanie ekranu: AIRSCREEN ®.
Konstrukcja ramy: pneumatyczna
Liczba widzów: do 1000.                                            KLIKNIJ  TUI ZOBACZ NASZE REALIZACJE!!!

https://ferment.com.pl/realizacje/


Realizując z nami pokazy możesz skorzystać 

także z oferty przygotowania pełnej oprawy 

graficznej i promocyjnej wydarzenia.

Zaprojektujemy, wydrukujemy 

i dostarczymy plakaty oraz ulotki. 

Opracujemy także strategię marketingową 

i przeprowadzimy promocję 

w social mediach i mediach lokalnych, 

dostarczymy materiały i informacje prasowe.

USŁUGI GRAFICZNE
I PROMOCJA 
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I by poczuć prawdziwy klimat kina. 

Przygotujemy na miejscu świeży, pachnący 

i chrupiący popcorn dla Widzów.

Wata cukrowa? To nie problem!

Napoje? Jasna sprawa!

Powiedz nam tylko jakie są Twoje oczekiwania, 

my jesteśmy po to by je spełnić! 

BY BAWIĆ SIĘ 
JESZCZE LEPIEJ!
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Dzięki współpracy Twoi Odbiorcy zyskują 

dostęp do filmowych hitów z najwyższej półki, 

do filmowej rozrywki doskonałej jakości.

Zapewnienie im doskonałej okazji do integracji, 

poprzez przeżywane razem filmowe emocje 

– to coś o czym długo nie zapomną.

Razem udowadniamy, 

że kino zmienia życie. Na dobre.

ZMIEŃMY COŚ. RAZEM
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A może brakuje Ci…
POCZUCIA

BEZPIECZEŃSTWA?

Zapewnienie komfortu Twoim Widzom 

to nasz priorytet!

W minionych sezonach zorganizowaliśmy setki 

pokazów z zachowaniem covidowych rygorów, 

dających poczucie bezpieczeństwa nawet tym 

osobom, które boją się powrotu 

do tradycyjnych sal kinowych.

Wciąż obawiasz się, że pandemia 

pokrzyżuje Twoje plany? 

Zapewniamy elastyczność, 

która nie narazi Twojego portfela.



513 111 949

Adam.czub@ferment.com.pl

ADAM CZUB   |    AGATA PEZALSKA

Porozmawiajmy 
o tym, co możemy 

razem zdziałać!

784 185 009

Agata.pezalska@ferment.com.pl


