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400 zł / 8 godzin
60 zł / 1 godzina

jednorazowa opłata 100 zł 

70 zł / 1 godzina

50 zł / 1 godzina

CO OFERUJEMY?

Oferujemy możliwość nagrania materiałów reklamowych na media
społecznościowe, webinariów, materiałów dydaktycznych, konferencji,
przeprowadzenia life streamingu i wszelkiej produkcji wideo, która wymaga
przestrzeni studia. Nasze studio jest wyposażone w profesjonalnie oświetlenie,
green-screen, tablicę czarną do pisania kredą markerową, lamele i różne inne
tła oraz meble (wysoki stolik do wystąpień na stojąco, biurko i krzesło do
nagrywania wykładów, vlogów, dwa eleganckie fotele do wywiadów i stolik).
Jeśli oprócz samego studia potrzebujesz sprzętu do realizacji projektu,
dysponujemy: kamerą i mikrofonami krawatowymi. Możliwe jest wynajęcie
dodatkowego sprzętu np. drugiej kamery. 
Nasze studio mieści się w Warszawie - ul. Wyborna 20.

MASZ POMYSŁ, ALE NIE WIESZ, JAK GO ZREALIZOWAĆ?

W tym też możemy pomóc! Będziesz pracował z naszym operatorem kamery 
i koordynatorem nagrań, aby stworzyć wspaniały i jakościowy projekt. 
Nasza usługa montażu nagrania pozwoli na przygotowanie gotowego materiału
z oprawą dźwiękową.

CENNIK (NETTO):

Wynajęcie przestrzeni studia (bez sprzętu i obsługi): 

Wynajęcie studia z opcją korzystania z naszego sprzętu (lista na stronie 3):  

Opcja wynajęcia operatora, który zajmie się nagraniem materiału: 

Koordynator studia (nagrania): 

Profesjonalny montaż: cena do uzgodnienia.



kamery internetowe LOGITECH 4K - 3 szt.
zestaw głośnomówiący do wideokonferencji (mikrofon i głośnik w jednym
urządzeniu) LOGITECH - 2 szt.
zestaw GROUP do e-learningu, webinarów, wideokonferencji (duża kamera
internetowa połączona przez kable z dwoma małymi i jednym dużym
głośnikiem, który służy też jako mikrofon) - 1 zestaw
prompter z tabletem
dyktafon ZOOM H6 do podcastów - 1 szt.
kamera 4K Panasonic HC-X1 - 1 szt.
statyw do kamery firmy BENRO - 1 szt.
mikrofon krawatowy - audiotechnica AT8531 - 1 szt.
mikrofon pojemnościowy kierunkowy (zamontowany na suficie z opcją
regulacji wysokości) RODE NTG5 - 1 szt.
mikrofon pojemnościowy z USB, do komputerów (marantz professional,
MPM-100 - 1 szt. oraz Rode, NT 1- 1 szt.)
mikrofon krawatowy na kabel mini jack jack - RODE - 2 szt.
MIKROFON VOCAL na kabel XLR - SHURE - 2 szt.
monitor podglądowy do kamery - FEELWORLD, model: T7 - 1 szt.
miksery do nagłośnienia (behringer, model XENYX X16222USB oraz
behringer, model XENYX QX1002USB)
oświetlenie ciągłe: zamontowane na suficie 6 lamp, firmy SQUARE - można
regulować ilość włączonego światła (temperatura koloru: 5400K)
dodatkowe oświetlenie: 3 reflektory studyjne sterowane manualnie,
Quartzcolor (temperatura koloru: 2900K)

DOSTĘPNY SPRZĘT W STUDIO:

DANE KONTAKTOWE DO MANAGERA STUDIA:
Joanna Zapart
tel.: 694-755-930
mail: media@wsts.edu.pl 
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GREENSCREEN
 


