Oferujemy Ci wsparcie w komunikacji z pracownikami i klientami bez wychodzenia z domu. Dzięki zastosowaniu
technologii i narzędzi do komunikacji online, nie musisz rezygnować z dotychczasowych form komunikacji,
motywacji oraz innych, nawet największych i najbardziej spektakularnych gal, eventów czy konferencji.
Nie odwołuj wydarzeń - zmień ich formę.

KOMUNIKACJA
Obejrzyj historię Bartka

MOTYWACJA
Obejrzyj historię Rafała

SPRZEDAŻ
Obejrzyj historię Joanny

REKLAMA
Obejrzyj historię Daniela

DLACZEGO MY?

• Kompleksowo w podstawowym wariancie.
• Profesjonalnie z gwarancją najwyższej jakości.
• 2-3 dni od przygotowań do realizacji.
• Konkurencyjnie cenowo.

Nasza oferta
STUDIO
MULTIMEDIALNE

PRODUKCJA
MULTIMEDIÓW

Posiadamy dwa profesjonalne studia
nagrań. Oferujemy cztery zróżnicowane
formaty produkcyjne, dopasowane
do możliwości budżetowych klienta.

Multimedia, animacje, video
od zawsze były naszą mocną stroną.
Dysponujemy własnym studiem
multimedialnym i graficznym.

Jest to doskonałe narzędzie
do promocji produktów w czasie
rzeczywistym, umożliwiające
interakcję z klientem.

Zapewniamy pełne wsparcie
technologiczne w realizacji wydarzeń.

Nasze realizacje cechują
nowoczesne rozwiązania oraz
innowacyjne technologie.

To również idealny sposób
komunikacji z pracownikami.

WYDARZENIA
ONLINE

BŁYSKAWICZNA
REKLAMA

SDE GROUP SP. Z O.O.
+48 501 233 656
Wał Miedzeszyński 198
04-987 Warszawa
NIP: 9522148692
www.sde360.pl

STREAMING
ONLINE

Współpracując z nami nie musisz
odwoływać wydarzeń - zmień ich
formę.

Zrealizowane materiały możesz
wykorzystać w kampanii
telewizyjnej lub online.

Konferencje, gale, eventy, spotkania
zrealizujemy dla Ciebie online.

Jesteśmy niezależnym domem
mediowym – postaw z nami na
największą efektywność kampanii.

Kompleksowa produkcja i obsługa
STUDIO MULTIMEDIALNE
“PANORAMA” - MAŁE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekran panoramiczny LED 5x3 wysokiej rozdzielczości
system realizacji obrazu
system realizacji wizji
2 kamery bezobsługowe (HD SDI)
plazma wizyjna 42 cali
nagłośnienie
oświetlenie studyjne
oświetlenie efektowe
2 osobowa profesjonalna obsługa techniczna i realizacyjna
wsparcie technologiczne w produkcji wydarzeń
koordynacja projekt managera
animacje i elementy grafiki

CENA 19.900 ZŁ

STUDIO MULTIMEDIALNE
“CUBE” - DUŻE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cube LED wysokiej rozdzielczości (dwie ściany + podłoga)
system realizacji obrazu Ventuz
system realizacji wizji
6 kamer (XD CAM oraz HD SDI)
plazma wizyjna 80 cali
nagłośnienie
kamery bezobsługowe Full HD
indywidualną realizację kamerową 6 kamer
oświetlenie studyjne
oświetlenie efektowe wraz z programowaniem światła
6 osobowa profesjonalna obsługa techniczna i realizacyjna
wsparcie technologiczne w produkcji wydarzeń
6 szablonów tematycznych - oprawa multimedialna wydarzenia
meble i wyposażenie (hokery, kanapy, fotele)
koordynacja projekt managera

CENA 35.900 ZŁ

Nasi artyści i graficy są do Twojej dyspozycji
OPRACOWANIE GRAFICZNE

PRODUKCJA VIDEO

Dopasowane do potrzeb klienta.

Gotowe lub indywidualne rozwiązania.

• produkcja grafiki 2D i 3D
• koncepcja kreatywna
• materiały video
• content graficzny
• prezentacje 2D i 3D
• animacje
• gotowe layouty prezentacji
• zaproszenie multimedialne

CENA OD 1.990 ZŁ

• filmy korporacyjne, wizerunkowe, motywacyjne, instruktażowoszkoleniowe, reklamowe, produktowe

• kompleksowa produkcja video
• koncepcja i dobór materiałów
• animacje video
• postprodukcja
• zawodowi lektorzy i udźwiękowienie
• profesjonalini operatorzy kamer i dźwięku

CENA OD 4.999 ZŁ

Gwarantujemy bezproblemowe doświadczenia wsieci
STREAMING ONLINE

WYDARZENIA ONLINE

Dopasowane do potrzeb klienta.

Gotowe lub indywidualne rozwiązania.

• e-learning

• konferencje, gale, eventy

• streaming live do max. 15 000 użytkowników

• spotkania zarządu online

• strona www z możliwością rejestracji, statystyki, chat,

• zaproszenia multimedialne

głosowanie, pokoje tematyczne

• indywidualna aplikacja mobilna
• umieszczenie streamingu na indywidualnym serwerze
z pełnymi zabezpieczeniami

• aftermovie foto & video
• atrakcje na event - artyści, zespoły, rozwiązania niestandardowe
• koncerty, teledyski

• postprodukcja materiałów video

CENA OD 1.990 ZŁ

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

W czasie, w którym to czytasz, mógłbyś już nadawać
BŁYSKAWICZNA KAMPANIA DIGITAL

BŁYSKAWICZNA KAMPANIA TV

Milionowy zasięg na serwisach www.

Efekt wow w szerokiej świadomości konsumeta.

• Wykorzystaj materiały video do pokazania nowej formy
kontaktu z klientem w komunikacji B2C

• Zaprezentuj nową formę komunikacji jako innowacyjne
podejście do motywowania pracowników, budując markę
pracodawcy

• Przekaż informacje o nowym narzędziu w kontekście CSR
• Największe serwisy horyzontalne – Gazeta.pl, Interia.pl, Onet.pl,
Wp.pl – oraz najbardziej efektywne kampanie display w modelu
programmatic

• Nośniki natywne przy sekcjach News-feed oraz na stronach
biznesowych największych wydawców

• Niepomijalne, angażujące formaty Video w atrakcyjnych
stawkach – także jako interaktywna część formatów display

CENA OD 19.999 ZŁ

• Zrealizuj szeroką kampanię TV z szybkością implementacji
charakterystyczną dla działań digital

• Zapoznaj się z potencjałem zasięgu w grupie docelowej
dla rożnych formatów filmu reklamowego oraz channel-mix
– przygotujemy min. 3 scenariusze media planu w oparciu
o Twoje wytyczne, w ciągu 2 dni.

• Zaplanuj z nami kampanię w oparciu o gwarancję wyniku
• Zakup bezpośredni od wszystkich emitentów – Grupy TVN, Polsat
Media i Grupy TVP

• Bieżące planowanie kampanii z uwzględnieniem najnowszych
trendów konsumpcji TV i badań NAM

• Pełen zakres analizy i planowania niezależnie od wysokości
budżetu

CENA OD 49.999 ZŁ

Nasz proces w 6 krokach

ONLINE
LUB OFFLINE

WYBIERZ
MOTYW
GRAFICZNY

WYŚLIJ NAM
SWOJE
MATERIAŁY

2-3 DNI
PRZYGOTOWAŃ
DO REALIZACJI

ZAREZERWUJ
CZAS W NASZYM
STUDIO

REALIZACJA

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
TOMASZ MURAWSKI
SENIOR EVENT PRODUCE R

501 233 656
t.murawski@sde.pl

SDE GROUP SP. Z O.O.
Wał Miedzeszyński 198
04-987 Warszawa
NIP: 9522148692
www.sde360.pl

Wszystkie materiały, pomysły, wykonania artystyczne, zawarte w ofercie stanowią własność SDE GROUP Sp. z o.o, zabrania się ich wykorzystywania, wszelkie prawa zastrzeżone.
SDE GROUP sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu należytego wykonania Umowy, w tym dokonania rozliczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sde.pl/politykaprywatnosci

