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STUDIO HYBRYDOWE S5

ULTRANOWOCZESNE, MULTIFUNKCYJNE 
I W PEŁNI WYPOSAŻONE STUDIO

▪ Studio hybrydowe to doskonała przestrzeń 
do profesjonalnej realizacji dowolnych 
materiałów marketingowych, reklamowych, 
publicystycznych oraz szkoleniowych;

SPECYFIKACJA STUDIA

http://files.icekrakow.pl/specyfikacja_techniczna_studio.pdf
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PRODUKCJA 
DOWOLNEGO 
FORMATU



280 m2 z szerokimi 
możliwościami 

aranżacji 
scenografii

5 kamer 
studyjnych HD

multimedialne
elementy z 

technologią 
paneli LED

możliwość realizacji 
2 niezależnych 
sygnałów 

profesjonalne 
oświetlenie i 
nagłośnienie

w pełni 
wyposażona 
realizatorka



∙ PRODUKCJE REKLAMOWE / FILMY PROMOCYJNE 
wykorzystaj profesjonalną przestrzeń do realizacji dowolnych 
materiałów telewizyjnych, reklamowych oraz promocyjnych;

∙ WYWIADY / DEBATY / PANELE DYSKUSYJNE
zaproś gości do studia lub połącz się z rozmówcami 
i prelegentami zdalnie;

∙ PRODUKCJE WIZERUNKOWE / FILMY KORPORACYJNE
przygotuj dowolną komunikację dla pracowników, klientów
czy partnerów biznesowych; wydarzenie może zostać 
wyemitowane na dowolnych domenach lub w firmowym 
intranecie;
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∙ PRODUKCJE SZKOLENIOWE 
zaproś trenerów do studia, łącz się 
zdalnie z uczestnikami lub 
transmituj materiały szkoleniowe na 
dowolną platformę czy stronę www;

∙ ZLECENIA REPORTERSKIE 
przygotuj relację reporterską 
z dowolnego miejsca w Krakowie;



∙ WYDARZENIA ONLINE 
transmituj na żywo z naszego studia; zrealizuj szkolenie z 
możliwością komunikacji z uczestnikami na żywo lub wybierz 
formę prezentacji; skorzystaj z pełnej oprawy audiowizualnej 
oraz możliwości streamingu na dowolną platformę online lub 
platformę PLAY KRAKÓW VOD 

∙ PLATFORMA PLAY KRAKÓW VOD
pełne spektrum możliwości:

- strona promująca wydarzenie;
- strona transmisji live;
- personalizowany branding;
- dowolny czas transmisji;
- nielimitowana liczba uczestników;
- opcja płatnych dostępów;
- statystyki z realizacji;
- czat i Q&A.
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∙ WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
zarejestruj dowolny występ 
artystyczny i udostępnij go 
szerokiemu lub 
wyselekcjonowanemu gronu 
odbiorców;



∙ Dysponujemy zasobami, które umożliwiają 
kompleksową realizację materiałów:

▪ możliwość opracowania scenariusza
▪ produkcja
▪ postprodukcja materiału: montaż, 

udźwiękowienie, oprawa graficzna, audio 
deskrypcja oraz off lektorski

▪ streaming na dowolną platformę lub stronę www 
(opcjonalnie platforma PLAY KRAKÓW VOD).

Najnowsze rozwiązania technologiczne, 
indywidulanie dostosowana scenografia oraz 
profesjonalny zespół to gwarancja sukcesu 
realizowanych materiałów;



Dziękujemy!

DANE KONTAKTOWE

ICE Kraków
+48 12 307 27 59
office@icekrakow.pl


