
Relacje z eventów



Klienci, którzy nam zaufali



Klienci, którzy nam zaufali



Co potrafimy robić?



Showreel

https://youtu.be/srAYifNDSDU

https://youtu.be/srAYifNDSDU
https://youtu.be/srAYifNDSDU


Relacja w formie teledyskowej 



WPC Pilot Pen Polska 
Magia Sztuki

Modny Kalendarz

https://youtu.be/Zuei1qZyT4Q

FFW Communication
HPE                      

Forum Wyzwania IT

https://youtu.be/DGLTF5CdYjY

https://youtu.be/6D411WKmH7w
https://youtu.be/Zuei1qZyT4Q
https://youtu.be/Zuei1qZyT4Q
https://youtu.be/DGLTF5CdYjY
https://youtu.be/DGLTF5CdYjY


Relacja z wywiadami 



Fundacja  Kwiat Kobiecości FFW Communication | HPE 

https://youtu.be/VTM2D3h6pKw https://youtu.be/FPs8HiG5A3A

IAB | Mixx Awards Hubraum | WARP 

https://youtu.be/g5vn-Ez0Mms https://youtu.be/RHlyZTQpwFc

https://youtu.be/sBq1vqYz1JQ
https://youtu.be/6D411WKmH7w
https://youtu.be/VTM2D3h6pKw
https://youtu.be/FPs8HiG5A3A
https://youtu.be/u5Ae6CbXsBo
https://youtu.be/6D411WKmH7w
https://youtu.be/g5vn-Ez0Mms
https://youtu.be/RHlyZTQpwFc
https://youtu.be/oYV1Redv9BU
https://youtu.be/dRROBwZyVTU
https://youtu.be/YVYU4hWnQqM
https://youtu.be/n_sX9P_keX0
https://youtu.be/VTM2D3h6pKw
https://youtu.be/FPs8HiG5A3A
https://youtu.be/RHlyZTQpwFc
https://youtu.be/g5vn-Ez0Mms


Video 360°



Ciech Sarzyna

http://bit.ly/Ciech360

https://youtu.be/MHHay6Fihew
http://bit.ly/Ciech360
https://www.youtube.com/watch?v=mPqoQN7HWTM&feature=youtu.be


Video-zaproszenia na wydarzenie



WOŚP FFW Communication | HPE 

https://youtu.be/U9YH_LKugKk https://youtu.be/y0Pcv1N2YIU

Pilot Pen Polska - O!błędne Dyktando Navigation Trends

https://youtu.be/J-ADx8tLCeA https://youtu.be/SXahHIzruYc

https://youtu.be/sBq1vqYz1JQ
https://youtu.be/6D411WKmH7w
https://youtu.be/U9YH_LKugKk
https://youtu.be/y0Pcv1N2YIU
https://youtu.be/u5Ae6CbXsBo
https://youtu.be/sBq1vqYz1JQ
https://youtu.be/6D411WKmH7w
https://youtu.be/J-ADx8tLCeA
https://youtu.be/SXahHIzruYc
https://youtu.be/u5Ae6CbXsBo
https://youtu.be/oYV1Redv9BU
https://youtu.be/dRROBwZyVTU
https://youtu.be/YVYU4hWnQqM
https://youtu.be/n_sX9P_keX0
https://youtu.be/DbBiocevi8k
https://youtu.be/VTM2D3h6pKw
https://youtu.be/FPs8HiG5A3A
https://youtu.be/YAIo3TgsL0w
https://youtu.be/RHlyZTQpwFc
https://youtu.be/U9YH_LKugKk
https://youtu.be/y0Pcv1N2YIU
https://youtu.be/J-ADx8tLCeA
https://youtu.be/SXahHIzruYc


Koszt zależy m. in. od:
• Pola dystrybucji (internet, TV, outdoor itd.)

• Czasu wykupienia licencji (dla internetu – nieograniczony!)

• Liczby dni zdjęciowych

• Sprzętu

• Lokalizacji

• Scenografii

• Liczby aktorów

• Czasu trwania filmu

• Techniki animacji

• Oprawy muzycznej

• Dodatkowych elementów (lektor, tłumaczenie i inne)

Dopasujemy sposób realizacji do Twojego budżetu!



Czas produkcji zależy m. in. od:

• Techniki realizacji

• Dostępności sprzętu i ekipy

• Dostępności lokalizacji

• Dostępności aktorów/lektorów

• Długości i poziomu skomplikowania filmu

• Oprawy muzycznej

• Dodatkowych elementów



Moon Media to grupa mediowa, która dostarcza kompleksowe rozwiązania video. 
Zajmujemy się tworzeniem oraz dystrybucją filmów i animacji, zaczynając od koncepcji, 

a kończąc na skutecznej promocji. Firma istnieje już od 7 lat i zdążyła wyprodukować 
ponad 2 000 filmów video, kilkanaście programów, uruchomić telewizję internetową 

dla przedsiębiorców StartupTV.pl oraz serwis poświęcony social video: YT360.pl.

Moon Media dostarcza treści multimedialne dla agencji interaktywnych oraz liderów rynku technologii, 
prowadzi kampanie z Influencerami oraz realizuje webinary online. 

Posiadamy również w pełni wyposażone studio blisko centrum Warszawy, 
w którym realizujemy nagrania własne lub wynajmujemy przestrzeń studyjną Klientom.

https://www.youtube.com/user/startupTVpl
https://www.youtube.com/channel/UChBEVEpO-vENsyrE6imN1EA


Co jeszcze możemy Ci zaoferować?

Od kilku lat zajmujemy się 
profesjonalną realizacją różnych 

formatów video. Mamy 
doświadczenie w produkcjach 

telewizyjnych i filmowych, choć 
specjalizujemy się w tworzeniu 

dedykowanych materiałów do sieci.

W grupie Moon Media znajduje się 
dział specjalizujący się w influencer

marketingu ukierunkowanym na 
YouTube oraz promocjach z 

wykorzystaniem narzędzi takich jak 
formaty AdWords dla video.

Moon Media posiada własne, w 
pełni wyposażone studio 

nagraniowe o powierzchni około 
50m2, zlokalizowane blisko centrum 

Warszawy. Służy ono do nagrań 
własnych – np. wywiadów, relacji na 
żywo, webinarów, jak również jest 

wynajmowane klientom 
zewnętrznym.

Moon Media, jako pierwsza agencja 
w Polsce, świadczy usługi z zakresu 

przygotowania kampanii z 
Musical.lowcami.



Dziękujemy!

+48 795 908 904 
biuro@moonmedia.pl

www.moonmedia.pl

mailto:biuro@moonmedia.pl
http://www.moonmedia.pl/

