
Zaproszenie do współpracy



Fotoacc to zgrany zespół specjalistów z do-
świadczeniem w swojej dziedzinie, lubiących 
wyzwania i zaangażowanych w swoją pracę. 
Zajmujemy się kompleksową promocją naszych 
Klientów m. in.  w zakresie filmu, animacji czy 
fotografii. Profesjonalnie wykonujemy poszcze-
gólne etapy prac, w skład których wchodzi: kre-
acja, produkcja oraz postprodukcja materiałów 
dla Firm. Naszym celem jest spełnienie oczeki-
wań nawet najbardziej wymagających Klien-
tów.

Fotoacc



Pomysł jest podstawą zrealizowania 
profesjonalnego materiału promo-
cyjnego. Oryginalne i kreatywne 
rozwiązania wykorzystane w filmach 
wzbudzają zainteresowanie odbior-
cy i przekładają się na pozytywny 
wizerunek Firmy. Nasz zespół kre-
atywny na potrzeby projektów 
tworzy scenariusze „szyte na miarę”, 
które pozwalają zrealizować zamie-
rzone cele marketingowe.

Kreacja



Fotoacc oferuje szeroki wachlarz realizowanych 
form filmowych. W naszej ofercie znajdują się 
filmy promocyjne, korporacyjne, szkoleniowe, 
czy spoty reklamowe. Formę materiałów multi-
medialnych wykorzystywanych w celach promo-
cyjnych każdorazowo konsultujemy z Klientem 
by móc dopasować je do jego indywidulnych 
potrzeb. Na życzenie naszych Klientów w ofer-
cie posiadamy również produkcję filmów typu 
backstage, czy wideodokumentacje inwestycji.

Produkcja
i postprodukcja filmowa



Wychodząc naprzeciw rynkowym trendom naszą ofertę poszerzyliśmy o produkcję 
filmów realizowanych w technologii 360°.  Oferowana  technika obrazu wrzuca 
widza w sam środek akcji pozwalając być na chwilę częścią wirtualnej rzeczywisto-
ści. Oglądający film nie jest już widzem a uczestnikiem prezentowanego świata. 
Może rozglądać się na boki zatrzymując wzrok tam, gdzie chce. 

Filmy 360



W skład naszej oferty wchodzą rów-
nież animacje 2D, 2D/3D i 3D. Ani-
macje to idealne rozwiązanie dla 
Klientów, którzy poszukują niesza-
blonowych form promocji. Pozwalają 
one na tworzenie zarówno dłuższych, 
jak i krótszych form filmowych np. 
animacji logotypów, czołówek, intro. 
Nasze studio graficzne oferuje rów-
nież połączenie ujeć filmowych z gra-
fiką komputerową, co pozwala na 
stworzenie oryginalnych wizualizacji 
dla naszych Klientów.

Animacja



Uzupełnieniem naszej oferty są realizacje fotograficzne. Zaczynając od prostych 
zadań mających na celu fotodokumentację, fotorelację, na fotografii reklamowej 
kończąc. W zależności od potrzeb naszych Klientów z powodzeniem realizujemy 
sesje zdjęciowe na różnych formatów drukowane materiały promocyjne, czy inne 
nośniki reklamowe. 

Fotografia



Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu 
oferujemy naszym Klientom materiały filmowe 
na najwyższym poziomie, innowacyjne techno-
logicznie, o wysokich walorach artystycznych. 
Nasze studio filmowe wyposażone jest w naj-
wyższej klasy sprzęt filmowy, m.in. kamerę 
filmową Sony Alpha z dedykowaną optyką, sta-
bilizatory kamer typu Ronin,  slidery, wózki 
kamerowe czy specjalistyczne oświetlenie 
filmowe. Nasz asortyment sukcesywnie uzupeł-
niamy autorskimi produktami przeznaczonymi 
do ujęć specjalnych.

Sprzęt



Na potrzeby realizowanych projektów, w celu uzy-
skania nieszablonowych i różnorodnych ujęć filmo-
wych, z powodzeniem tworzymy autorskie urzą-
dzenia. Przykładem są m.in.: Cablecam pozwalają-
cy na szybki i płynny przejazd kamery przez trud-
nodostępne miejsca, Fotobox, który dzięki wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii umożliwia 
wykonywanie bardzo złożonych i efektownych 
zdjęć w technologii Time-Lapse bez konieczności 
korzystania z zewnętrznego zasilania czy rig kame-
rowy służący tworzeniu filmów w technologii 360, 
który dzięki wykonaniu z włókna węglowego 
zapewnia niezwykle wysoką wytrzymałość, a dzięki 
zamkniętej konstrukcji zabezpiecza kamery oraz 
całe okablowanie.

Ujęcia specjalne
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