
„PEŁNE RELACJE Z 
POLSKICH WYBIEGÓW” 



Oferta: Realizacja Telewizyjna 

TRANSMISJA LIVE WRAZ Z PEŁNĄ REALIZACJĄ TELEWIZYJNĄ 
PRZY UŻYCIU CYFROWEGO WOZU HD 

Dzięki zapleczu technicznemu i doświadczeniu NetMediaHD 
PokazyMody.TV są w stanie świadczyć kompleksowe usługi 
realizacji telewizyjnej: 



Rejestracja wydarzenia - warianty 

 

 1.  FULL OPCJA – TRANSMISJA  LIVE  

  Realizacja z użyciem 6-kamerowego wozu  transmisyjnego  
 w technologii HD realizującego wszelkiego rodzaju eventy. 

 

Kamery ustawione w różnych miejscach imprezy  (np. pokaz 
mody, backstage, bankiet, ścianka sponsorska) transmitują  
obraz do wozu telewizyjnego. Tam materiał  jest miksowany   
i na bieżąco, w trakcie trwania imprezy, powstaje gotowy film. 

 

2.  DOWOLNA KONFIGURACJA WOZU  

  Dowolna ilość kamer, możliwość zapewnienia własnej ekipy 
 (oprócz inżyniera wozu i techników). 



Rejestracja wydarzenia - warianty 

3. DUŻA EKIPA REPORTERSKA  

  Ekipa reporterska występuje w składzie: 2 operatorów, 
 asystent – dźwiękowiec i reporter; jeden operator rejestruje 
 pokaz mody i wszystkie zdarzenia dookoła, drugi operator  
 z reporterem przeprowadzają wywiady w przenośnym 
 studiu  PokazyMody.TV 

 Extra! 

 W roli reportera możemy zapewnić znaną osobistość ze świata mody lub telewizji 

 

4.  EKIPA OPERATORSKA  

 Ekipa operatorska występuje w składzie 1  operator 
 kamery  i 1 asystent operatora; ich zadaniem jest  rejestracja 
 pokazu mody. 

 



Efekty końcowe 

 

 Transmisja do  wskazanych telewizji  i Internetu 
 
 Transmisja obrazu na plazmy oraz projektory  

ustawione w miejscu imprezy  
 

 Przekazanie zrealizowanych materiałów w dowolnym 
formacie klientowi 

 
 Możliwości PR  - objęcie imprezy patronatem medialnym  

– zaprezentowanie pokazu na kanale YouTube , stronie 
www.pokazymody.tv , Facebook’u , w naszych produkcjach 
telewizyjnych oraz na plazmach w najmodniejszych 
lokalach. 
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http://www.youtube.com/watch?v=1dDMP2YcMmQ
http://www.youtube.com/watch?v=1dDMP2YcMmQ
http://www.youtube.com/watch?v=x0W4H3smgxM
http://www.youtube.com/watch?v=x0W4H3smgxM
https://www.youtube.com/watch?v=aILxu4tDYVI
https://www.youtube.com/watch?v=aILxu4tDYVI
https://www.youtube.com/watch?v=mV29-NRHQrs
https://www.youtube.com/watch?v=mV29-NRHQrs
http://www.youtube.com/watch?v=A_5g4X4LEdE
http://www.youtube.com/watch?v=A_5g4X4LEdE
https://www.youtube.com/watch?v=ByYRwq1QUlI
https://www.youtube.com/watch?v=ByYRwq1QUlI


Produkcje NetMediaHD  

http://www.ipla.tv/Tak-sie-robi-w-show-biznesie-odcinek-18/vod-5548741
http://www.ipla.tv/Aleja-slaw-odcinek-83/vod-5707946
http://www.ipla.tv/100-najwazniejszych-rzeczy-w-zyciu-kobiety-odcinek/vod-5707947
http://www.ipla.tv/100-rzeczy-ktore-irytuja-twojego-faceta-odcinek-12/vod-5645904
http://www.ipla.tv/Looksus-odcinek-67/vod-5251905
http://www.ipla.tv/Gwiazdy-na-dywaniku-odcinek-108/vod-5707938
http://www.ipla.tv/100-rzeczy-ktore-irytuja-twoja-kobiete-odcinek-10/vod-5241898


PokazyMody.TV - NetMediaHD 

Właścicielem serwisu PokazyMody.TV jest 
firma NetMediaHD. 
 

 NetMediaHD od ponad 12 lat specjalizuje się 
w kompleksowej realizacji produkcji 
telewizyjnych dla TVP1, TVP Kultura, Polsat, 
Polsat Cafe, Polsat Play, Orange Sport  
i Orange Sport Info oraz innych kanałów 
tematycznych i lifestylowych portali 
internetowych. 
 

 NetMediaHD dysponuje własnym wozem  
i studiem telewizyjnym, sprzętem 
operatorskim i montażowym  a także ekipą 
doświadczonych pracowników. 
 

 Firma współpracuje z gwiazdami telewizji, 
filmu i estrady. 



JAKO JEDYNI PREZENTUJEMY W CAŁOŚCI NAJCIEKAWSZE 
POKAZY MODY ORGANIZOWANE W POLSCE  

Pierwsza polska  

modowa telewizja internetowa 



• Ponad 250 zrealizowanych 
pokazów mody 

• Współpraca z największymi 
polskimi projektantami 

• Obecność na największych 
imprezach modowych w Polsce 

• Własne kanały promocyjne 
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www.pokazymody.tv 

http://www.pokazymody.tv/
http://www.pokazymody.tv/
https://www.facebook.com/pokazymody
https://www.facebook.com/pokazymody


Kanał filmowy na YouTube 
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http://www.youtube.com/user/NetMediaHD
http://www.youtube.com/user/NetMediaHD
http://www.youtube.com/user/NetMediaHD


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

NetMediaHD 
ul. Nowogrodzka 15 lok. 2 
00-511 Warszawa 
tel. +48 (22) 62 11 432 
fax +48 (22) 62 11 437 
biuro@netmediahd.pl 
www.netmediahd.pl  


