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Filmy są dostępne na naszych kanałach YouTube i Vimeo

W kategorii „Corporate 
Show” za interaktywny, 
zsynchronizowany 
z muzyką mapping 
laserowy.

W kategorii „Graphics 
Show” za animowaną 

Legendę o Smoku 
Wawelskim.

Potwierdzeniem słów, że „najlepsza jakość obroni się sama” jest zdobycie przez nas dwóch nagród 
w prestiżowym konkursie ILDA (International Laser Display Association).

Pierwszy raz firma z Polski zdobyła nagrody w najtrudniejszych kategoriach, gdzie prym od zawsze 
wiodły firmy z Niemiec i Rosji.

NAGRODY ILDA 2015

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/aktualnosci/42-aktualnosci-2015/313-ilda-awards-rozdane-mediam-na-podium
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/aktualnosci/42-aktualnosci-2015/313-ilda-awards-rozdane-mediam-na-podium
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/aktualnosci/42-aktualnosci-2015/313-ilda-awards-rozdane-mediam-na-podium


Szanowni Państwo,

To już prawie 14 lat jesteśmy z Wami.

Przez wszystkie te lata zawsze stawialiśmy na jakość naszych usług i ich 
innowacyjność, czego owocem są przyznane nam międzynarodowe nagrody 
i uczestnictwo w prestiżowych imprezach nie tylko w kraju, ale również za 
granicą.

Nasze zaangażowanie oraz chęć tworzenia show na najwyższym, światowym 
poziomie decyduje o tym, że to właśnie nam powierza się oprawę imprez 
takich jak Wielka Parada Smoków w Krakowie, Orange Warsaw Festival, 
Mayday, czy Sunrise Festiwal.

Stałe poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań takich jak mapping laserowy, projekcje 
sferyczne, interaktywne widowiska przekonuje nas, że nadaliśmy odpowiedni kierunek rozwojowi 
naszej firmy i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

Jesteśmy w stanie podjąć się realizacji imprez zarówno plenerowych, organizowanych na szeroką 
skalę, jak również tych kameralnych, dla wąskiego, bardzo wymagającego grona odbiorców.

Nadal powiększamy nasz arsenał multimedialny, obecnie jesteśmy jedną z niewielu firm rentalowych, 
która może pochwalić się ofertą wynajmu ekranów LED o powierzchni ponad 1000m2, z czego prawie 
500m2 w jednej rozdzielczości.

Mediam Event to tylko jeden z działów naszej firmy. Mediam Academy, Mediam Trade, Mediam Design 
i Mediam LAB to działy zajmujące się szkoleniami, dystrybucją, projektowaniem oraz wdrażaniem 
najnowszych urządzeń i technologii multimedialnych w świecie rozrywki. Nasze autorskie rozwiązania 
dla kin 7D, planetariów, oświetlenia efektowego, multimediów i efektów specjalnych, zdobywają coraz 
większe uznanie i zainteresowanie, można je zobaczyć między innymi w Centrum Nauki Kopernik, 
Kopalni Soli w Wieliczce i największym w Polsce parku rozrywki Energylandia w Zatorze.

Rok 2016 przyniesie kolejne nowości w naszej ofercie, bądźcie Państwo z nami, a będziemy każdego 
z Państwa na bieżąco informować. 

Oddając w Państwa ręce nasz katalog na 2016 rok wierzymy, że będzie on dla Państwa inspiracją 
do współpracy, a dla nas początkiem wyzwań z zakresu najnowszych rozwiązań multimedialnych 
i laserowych, które przed nami Państwo postawicie.
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Włodzimierz Duval
Prezes Zarządu

Z poważaniem
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POKAZY STANDARDOWE:

• POKAZ PRZESTRZENNY (TZW. BEAM SHOW)
to widowisko laserowe polegające na 
tworzeniu przez promień lasera płaszczyzn 
i figur 3D w przestrzeni przy udziale czynnika 
rozpraszającego światło. Można go wykorzystać 
właściwie podczas każdej, zarówno małej jak 
i dużej imprezy.  

• LASER BEAM
to szeroki promień lasera o średnicy ok. 50 mm 
zogniskowany za pomocą specjalnej optyki. 
Jest on bardzo dobrze widoczny nawet z kilku 
kilometrów, a co za tym idzie bardzo efektowny.

• MULTI LASER SHOW
to dedykowany pokaz laserowy zsynchronizowany 
z multimediami. Opracowaliśmy technologię 
umożliwiającą współpracę laserów ze światłem, 
dźwiękiem, projekcjami video, wodą oraz 
pirotechniką.

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/22-2013/27-mayday-katowice-2013
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/pokazy-laserowe
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/286-fotorelacja-z-roleski-ranch
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/238-sunrise-2015
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/286-fotorelacja-z-roleski-ranch
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POKAZY INTERAKTYWNE:

• LASER HARP
to nowatorski laserowy instrument muzyczny 
umożliwiający tworzenie muzyki na żywo. Można 
go wykorzystać zarówno w pomieszczeniach jak 
i na otwartej przestrzeni.

• LASER KI TRACING
to połączenie lasera z technologią Kinect umożliwiającą pełną interakcję 
człowieka z widowiskiem laserowym. Przy pomocy ruchów ciała może 
on kontrolować obrazy lasera w czasie rzeczywistym. Jest to rodzaj 
animacji laserowej tworzonej na żywo. Świetne urozmaicenie każdego 
show interaktywnego.

• LASER GAME
to laserowe gry komputerowe rozgrywane 
w realnej przestrzeni. Obraz może być 
wyświetlany w dużym rozmiarze na dowolnej 
powierzchni. W zabawie może brać udział  do 
czterech graczy. Bardzo dobrze sprawdza się 
zarówno podczas imprez integracyjnych jak 
i działań promocyjnych. Istnieje możliwość 
dopasowania gry do potrzeb klienta.

• LASER SMS
to system zamieniający wiadomości SMS na 
projekcje laserowe wyświetlane w dowolnym 
rozmiarze. Może odbierać wiadomości SMS, jak 
również nadaje się do przeprowadzania głosowań 
i quizów, system zlicza i wyświetla wyniki.

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/198-mediam-show-night-w-energy-2000-katowice
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/pokazy-laserowe
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• ANIMACJA LASEROWA
to wyświetlane promieniem lasera ruchome 
obrazy, które tworzą wyjątkowy film animowany, 
najczęściej zsynchronizowany z muzyką. 
Animacja laserowa może być wyświetlana 
praktycznie na każdej powierzchni.
Również w tej dziedzinie (Graphics Show) 
zdobyliśmy drugą nagrodę w konkursie ILDA, za 
animowaną Legendę o Smoku Wawelskim. 

• MAPPING LASEROWY
to efektywna i kreatywna forma „ożywiania” 
martwych przedmiotów za pomocą projekcji 
laserowej. Dzięki wiązkom promieni laserowych 
można nadać przedmiotom nowe kształty, 
stworzyć iluzję ruchu, uwypuklić kontury, 
wyświetlić napis.
W 2015 roku za mapping laserowy 
samochodu marki Mercedes zdobyliśmy 
drugie miejsce w kategorii „Corporate Show” 
w prestiżowym konkursie ILDA (International 
Laser Display Association).

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/214-animacja-laserowa-james-bond-w-radomiu
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/23-2014/100-sopot-mercedes-mapping-laserowy
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/pokazy-laserowe
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/46-ilda-awards-2015/316-ilda-awards-graphics-show-za-legende-o-smoku-wawelskim
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/46-ilda-awards-2015/316-ilda-awards-graphics-show-za-legende-o-smoku-wawelskim
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/253-mapping-laserowy-parowozjada-chabowka
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• LASER PROMO
to efektywny i przyciągający uwagę sposób 
wyświetlania reklam promieniem lasera. Możliwe 
jest odtwarzanie wielu różnych sekwencji 
o różnych godzinach, w różnych dniach, a nawet 
miesiącach. Jest to idealna i nowoczesna 
forma zareklamowania produktu lub pokazania 
logo firmy w celu utrwalenia go w pamięci 
przechodnia - potencjalnego klienta. 

https://vimeo.com/70783987
https://vimeo.com/34553569
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/195-krakowskie-nagrody-allianz-2014
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/22-2013/89-targi-kieleckie
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/pokazy-laserowe
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• VIDEO MAPPING
to bardzo popularna technologia 
pozwalająca tworzyć iluzję ruchu 
oraz zmian wyglądu mapowanych 
powierzchni i obiektów. To nowy sposób 
oświetlania architektury, przedmiotów 
oraz ludzi. To narzędzie do tworzenia 
wirtualnej scenografii, niestandardowa 
forma reklamy i promocji, a nawet 
element dekoracji wnętrz.

https://vimeo.com/28146205
https://vimeo.com/48357134
https://vimeo.com/39631988
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/video-mapping
https://vimeo.com/38559731
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/242-video-mapping-jubileusz-25-lecia-samorzadnosci-terespol
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• POKAZY HOLOGRAFICZNE
to projekcje dające wrażenie istnienia 
wirtualnych osób i obiektów w przestrzeni. 
Jesteśmy w stanie przygotować wielko-        
i małoformatowe hologramy. To świetny 
pomysł na reklamę, prezentację produktu, 
urozmaicenie szkolenia, koncertu, wystawy 
interaktywnej lub pokazu. 

https://vimeo.com/33027136
https://vimeo.com/40997304
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/hologramy
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• ATMO-SPHERE 25
to autonomiczna przestrzeń stworzona za pomocą 
kulistej, lekkiej powłoki naprężonej powietrzem, 
bez konstrukcji stalowej. Kopuła sferyczna 
świetnie nadaje się do wykorzystania jako: ekran 
do projekcji filmów 360°, mobilne planetarium, 
nośnik informacji i reklamy, niecodzienne 
miejsce targów, wystaw, wydarzeń sportowych, 
uroczystych bankietów, spotkań biznesowych, 
występów artystycznych, koncertów, pokazów 
mody, festiwali, premier filmowych czy spotkań 
z wyborcami.

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/sfera-widowiskowa
https://vimeo.com/78582495
https://vimeo.com/115630621
https://vimeo.com/78683505
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• EKRANY LED
to wielkoformatowe wyświetlacze video 
o wysokiej jasności, potocznie zwane telebimami, 
zbudowane z paneli o różnych rozmiarach 
i rozdzielczościach, nadają się do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz. Świetnie sprawdzają się 
na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, 
koncertach, imprezach firmowych. Ekrany LED 
sprawdzą się w każdym miejscu, zapewniając 
odpowiednią widoczność wybranych do 
prezentacji treści. Posiadamy w swojej ofercie 
około 1000 m2 ekranów o rozdzielczości od 3 do 
10 mm (P3 – P10) oraz ekrany typu MESH P16, 
które są doskonałym uzupełnieniem dowolnej 
scenografii.
• BANDY LED
jest to jeden z najbardziej efektownych 
i skutecznych sposobów prezentacji firm 
sponsorskich podczas zawodów sportowych. 
Posiadamy bandy LED o rozdzielczości P10.

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/multimedia
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/119-70-rocznica-wyzwolenia-auschwitz
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/119-70-rocznica-wyzwolenia-auschwitz
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• PROJEKTORY VIDEO
świetnie nadają się do wyświetlania      
treści reklamowych, promocyjnych oraz 
informacyjnych. Idealnie sprawdzą się także przy 
tworzeniu scenografii multimedialnych i video 
mappingu.

• MEDIA SERWERY
są to zaawansowane systemy komputerowe 
umożliwiające nakładanie efektów, odtwarzanie 
i miksowanie treści multimedialnych na 
kilkunastu warstwach video jednocześnie. Dzieje 
się to w czasie rzeczywistym i synchronicznie na 
wielu nośnikach jednocześnie.

https://vimeo.com/46290246
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/multimedia
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• WYTWORNICE DYMU
posiadamy jedne z największych urządzeń dostępnych na rynku. 
Znajdują one zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
dużych powierzchniach otwartych. Są w stanie zadymić w kilka 
minut nawet stadion piłkarski.

• WYRZUTNIE CO 
to sterowane cyfrowo emitery dwutlenku węgla tworzące zamrożoną, 
szybko znikającą białą chmurę. Efekt potęguje towarzyszący mu 
głośny szum. Dzięki wymiennym dyszom możemy uzyskać strzeliste 
strumienie lub szybko rozpływającą się mgłę.

• GENERATORY OGNIA
to urządzenia wystrzeliwujące strumienie ognia na wysokość od 1 do 
10 m. Mogą być synchronizowane z całym systemem multimedialno-
oświetleniowym.

• WYRZUTNIE KONFETTI
to urządzenia wystrzeliwujące drobne skrawki papieru, folii lub 
innych materiałów ozdobnych na wysokość od 10 do 20 m.

• PIROTECHNIKA EFEKTOWA
to dedykowane efekty zaprojektowane specjalnie dla uzyskania 
określonego show np. wybuch samochodu, ogień pokazujący się na 
wodzie lub zasłony dymne.

2

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/efekty-specjalne
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/24-2015/234-wielka-parada-smokow-2015
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• WATER JET 
to urządzenie wyrzucające strumienie wody na 
dużą odległość za pomocą sprężonego powietrza. 
System jest w pełni programowalny. Strumienie 
wody można synchronizować z muzyką. 

• KURTYNA WODNA
to rząd cienkich stróżek wody, instaluje się ją na 
wysokości 4 - 5 metrów. Dysponujemy kurtynami 
o szerokościach od 3 do 12 metrów.

• WACHLARZ WODNY
tworzony jest przez bardzo silny strumień wody 
uderzający o płaską powierzchnię. Szerokość 
wachlarza to 12 metrów.

• EKRAN PAROWY
to urządzenie wytwarzające cienką, przewiewną 
warstwę pary wodnej. Dzięki emisji bardzo małej 
ilości wody możliwe jest swobodne przechodzenie 
przez ekran. Standardowe wymiary ekranu to 2m 
szerokości i 2 - 2,5m wysokości.

https://vimeo.com/43963291
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/magia-wody
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• OŚWIETLENIE INTELIGENTNE
to oświetlenie architektoniczne, estradowe 
i reklamowe realizowane przy użyciu szperaczy 
punktowych, oświetlaczy architektonicznych, 
nowej generacji oświetlenia scenicznego jak 
i dekoracyjnego, wykorzystujące technologię 
LED. Stosowane przez nas rozwiązania 
umożliwiają interaktywne sterowanie światłem 
aż w trzech płaszczyznach. Możemy tworzyć 
efekty świetlne do niedawna niemożliwe do 
uzyskania. Znajdują one zastosowanie na 
koncertach, targach, podczas dużych wystaw, 
na imprezach firmowych, w studio TV lub też 
w czasie akcji promocyjnych.

http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/23-2014/91-krakow-noc-teatrow
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/realizacje/22-2013/25-krakow-parada-smokow-2013
http://www.event.mediam.com/index.php/pl/oferta-event-3/oswietlenie-efektowe
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