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Granty 
unijne

Twoja szuflada pełna jest niezrealizowanych pomysłów? Powód tej sytuacji jest dość 

prozaiczny. Twoje lenistwo? Bynajmniej. Fundusze!

Marzysz o nowoczesnej stronie www, chciałbyś odświeżyć swój wizerunek tworząc 

logo lub modyfikując dotychczasowe? Myślisz, że pora na nowe foldery i materiały 

reklamowe?  Przecież tyle zmieniło się w Twojej firmie! Może jednak dopiero zaczynasz 

swoją przygodę z biznesem, a chciałbyś aby Twoja marka była postrzegana jako 

wartościowa i solidna? Na te wszystkie pytania mamy dla Ciebie genialną odpowiedź. 

Granty unijne! 

Wesprzemy Cię nie tylko w przygotowaniu wniosku, ale również w jego ramach 

zapewnimy Ci kompleksową usługę projektowania, drukowania oraz realizowania 

Twoich planów promocyjnych i reklamowych.

Pamiętaj! Zawsze znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie.  
Trzeba tylko stawiać je właściwym osobom!
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Filmy  
oraz spoty radiowe

Kamera start! Klaps i zaczynamy - film o Twojej firmie, organizacji, instytucji  

czy wydarzeniu. 

 

Dzięki współpracy z doświadczonymi producentami i przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technik produkcji oraz profesjonalnego sprzętu nagrywającego, 

tworzymy autorskie filmy informacyjne i reklamowe oraz oryginalne spoty radiowe.

Filmy są niezwykle efektownym i potężnym w swoim oddziaływaniu narzędziem 

promocyjno-informacyjnym. Dzięki nim możemy w doskonały sposób pokazać 

każdą dziedzinę biznesu tak, aby był to obraz zarówno atrakcyjny wizualnie

jak i merytoryczny.   

 

Efekt końcowy zawsze ekscytuje, a zainteresowanie i pozytywna reakcja widzów  

jest najlepszym dowodem na skuteczność tej formy promocji. Natomiast  

popularność radia, z którym nawiązujemy przyjacielskie wręcz stosunki, przekłada się 

na powszechność reklamy radiowej, która działa na wyobraźnię słuchaczy.

Odważ się 
na niezapomnianą przygodę z filmem!
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