PRODUKCJA VIDEO

KRÓTKO O NAS
Naszym frontmanem jest Krzysztof Kubik, założyciel Golden
Oriole Film. Filmowiec z doświadczeniem zarówno polskim,
jak i zagranicznym. Ukończył szkołę filmową w Edynburgu.
Jest zdobywcą podwójnej nagrody BAFTA.
Naszym celem jest pomoc firmom w skutecznej realizacji
video marketingu. Tworzymy projekty efektywne oraz
efektowne. Dla nas najważniejsza jest opowiadana historia,
oraz emocje z nią związane. Jesteśmy zawsze uśmiechnięci,
elastyczni i na czas. Jesteśmy dla Was!
Współpracowaliśmy między innymi z Netto, Strabag,
Scottish Government, Brytyjska służba zdrowia, NTNU
Trondheim, Cyfrowe.pl.

Pan Krzysztof jest pasjonatem w swojej dziedzinie,
czego skutkiem jest pełen profesjonalizm i jakość
realizowanego materiału. Współpraca przebiegała w
bardzo dobrej atmosferze i była zorientowana na
osiągnięcie jak najlepszego rezultatu końcowego.

Z pełnym zaufaniem rekomenduję firmę Golden
Oriole Film jako rzetelnego partnera do współpracy
przy realizacji spotów reklamowych, filmów
krótkometrażowych oraz sesji zdjęciowych.
W imieniu firmy Salling Group SSC dziękuję za
współpracę.

Andrzej Olszewski

Natalia Grzegory
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Salling Group SSC

ZAPLECZE
SPRZĘTOWE
Zapewniamy najwyższą jakość obrazu,
piękno ujęć, niestandardowe przejścia
i rozwiązania, oraz elastyczność w
realizacji różnorodnych wyzwań
produkcyjnych oraz
postprodukcyjnych.
Wszystko za sprawą profesjonalnego
sprzętu filmowego, którym
dysponujemy. Filmujemy zarówno z
ziemi, jak i z powietrza, a nasi ludzie
mają wszystkie niezbędne kwalifikacje i
uprawnienia do obsługi
specjalistycznych urządzeń, np.
dronów.
Jesteśmy elastyczni, dlatego dobieramy
sprzęt do możliwości budżetowych
naszych klientów.

GOTOWY FILM
Gotowy film dostarczamy we wszystkich
formatach, aby mógł być odtwarzany na
każdej popularnej platformie wideo. Dzięki
temu możecie być pewni, że wszyscy
poznają Waszą historię w najwyższej jakości.

KILKA ISTOTNYCH PROCENTÓW
78%
85%

Osób ogląda video online każdego
tygodnia.

Konsumowanych treści video będzie
przekazywane online w 2020.

50%

Treści video oglądanych jest na
urządzeniach mobilnych.

95%

Informacji przekazywanych za pomocą video
jest zapamiętywanych w porównaniu do
zaledwie 10% czytanych.

50%

Użytkowników poszukuje informacji
video odnośnie produktów i usług.

45%

Ludzi spędza ponad godzinę na oglądaniu
video na Facebooku, lub YouTube każdego
tygodnia.

55%
1200%

Osób ogląda video online każdego
dnia.

Akcji generuje video na social media niż
jakakolwiek inna forma treści razem wzięta.

135%

Więcej organicznego ruchu generuje
video w porównaniu do zdjęcia.

80%

Użytkowników ogląda treści video
na Twitterze.

80%

Może wzrosnąć współczynnik konwersji
w przypadku umieszczenia video na
landing pagu.

70%

Rocznie wzrasta wyszukiwanie
video z poradami na YouTube.

POZOSTAŁE FAKTY
Ponad miliard osób regularnie
korzysta z Youtube.

Wpisy na blogu zawierające video
generują trzy razy więcej kliknięć.

Łącznie ludzie oglądają codziennie 100
milionów godzin filmów na Facebooku.

YouTube jest drugą po Google
najpopularniejszą witryną na
świecie.

Ludzie częściej zwracają większą
uwagę na filmy niż na inne treści.

Ponad połowa wszystkich marketerów
twierdzi, że video daje lepszy zwrot z
inwestycji niż jakakolwiek inna forma treści.

NASTĘPNY
KROK
Teraz, kiedy już wszystko stało się jasne
i klarowne, wystarczy skontaktować się z nami
mailowo lub telefonicznie i przystąpić do dzieła.
Na spotkaniu omówimy wszelkie szczegóły.
Wierzymy, że będzie to dla Was równie
ekscytujące doświadczenie jak dla nas!

Golden Oriole Film
Krzysztof Kubik
Miedziana 13/2
71-636 Szczecin
NIP: 633 196 06 36

tel. 731 350 397
krzysztof.kubik@goldenoriolefilm.com
www.goldenoriolefilm.com

KLIENCI O NAS
Rewelacja! Pełen profesjonalizm i mega
zaangażowanie.

Worked with Golden Oriole on a number of projects for
voluntary sector and work/awayday type videos, an
absolutely first class professional approach, mixed with
creativity and attention to detail Could not recommend them
more highly.

We have worked with Golden Oriole on several occasions and
every time the experience was fantastic! Karolina and
Krzysztof are very professional with excellent sense of artistic
judgement and close attention to details. Would definitely
work with them again!

Michał Gąstał
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Golden Oriole have handled several video assignments for me
including a promotional video for an EU project, NTNU in Norway,
and a short film on the refugee crisis in Hungary. They have also
recorded several direct-to-camera interviews . They have been fast,
eﬀicient and good value for money. They are a pleasure to do
business with, and combine high production values with an
unobtrusive presence at events.

Potwierdzam współpracę z firmą Golden Oriole Film w Szczecinie
przy realizacji filmów doradczych dla naszej firmy. Usługa została
wykonana profesjonalnie, terminowo, zgodnie z wcześniejszymi
założeniami przy bardzo dużym zaangażowaniu Pana Krzysztofa
Kubika, a dostarczony materiał był zgodny z naszymi
oczekiwaniami. Z przyjemnością mogę polecić firmę Golden Oriole
Film jako rzetelnego partnera.

“Kris’s contribution to our video about Our Power really lifted
the quality of the images and got our message across clearly
and imaginatively.”

dr. Peter Gray

Dominika Manowska
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NTNU Trondheim
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Our Power
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