
FILMY NOWEJ 
GENERACJI



1.  START
2. OPINIE
3. PORTFOLIO
4. CENNIK
5. PROMOCJE
6. FAQ
7.  INNE USŁUGI



OPINIE



OPINIE

KLIKNIJ I OBEJRZYJ NA YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=C81sVfDCeyk
https://www.youtube.com/watch?v=qr4cxBQWqLM
https://www.youtube.com/watch?v=OahkzJkEaCA
https://www.youtube.com/watch?v=OahkzJkEaCA
https://www.youtube.com/watch?v=ZHhXwTaUpQg


OBEJRZYJ W
 NASZE REALIZACJE: 

KLIKNIJ

https://www.youtube.com/watch?v=KT33NPCpDBM
https://vimeo.com/761124705
https://www.youtube.com/watch?v=CQUhfSQ1W6U
https://www.youtube.com/watch?v=Fk2sTSvV7l4
https://www.youtube.com/watch?v=Pv7lIjih11k
https://www.youtube.com/watch?v=WZTyHkZjQ08
https://www.youtube.com/watch?v=VgAULGte6-A


OBEJRZYJ W
NASZE REALIZACJE:

KLIKNIJ

 NASZE REALIZACJE: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxabe4VnxKg
https://www.youtube.com/watch?v=7unHlix7_5c
https://vimeo.com/769236762
https://www.youtube.com/watch?v=Igc-ZR_2WSU
https://www.youtube.com/watch?v=82qEjmk4L1Y




OBEJRZYJ PRACE

https://www.futurevideos.net/portfolio
https://www.futurevideos.net/portfolio
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OBEJRZYJ PRACE
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KONTAKT

https://www.futurevideos.net/kontakt
https://www.futurevideos.net/kontakt


OPCJE DODATKOWE:

https://www.youtube.com/watch?v=4t51WlFGnec&list=PLKRWGSGbz3R8HCd7uq3WGsLgGboE27Sr6
https://www.youtube.com/watch?v=FcQflcLd0IE&list=PLKRWGSGbz3R-1GogYFQLdnzOoKPtSvyHu




REKLAMY I ANIMACJE
PROFESJONALNY WIZERUNEK W SIECI

OBEJRZYJ PRACE

https://www.futurevideos.net/portfolio
https://www.futurevideos.net/portfolio






PROMOCJA

OBEJRZYJ NA YOUTUBE

KINOWA ANIMACJA DO TWOJEGO FILMU
WPISZ CO ZECHCESZ :)

-50%!
200zł 100zł

PROMOCJA

https://www.youtube.com/watch?v=eRArGVuQE0Q&list=PLKRWGSGbz3R8HCd7uq3WGsLgGboE27Sr6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eRArGVuQE0Q&list=PLKRWGSGbz3R8HCd7uq3WGsLgGboE27Sr6&index=1


DEDYKOWANE INTRO DO TWOJEGO FILMU!
WPISZ CO ZECHCESZ :)

PROMOCJA
-50%!
200zł 100zł

PROMOCJA



ZAMÓW FILM!

https://www.futurevideos.net/kontakt
https://www.futurevideos.net/kontakt


1.  Czy oferujecie zniżki na dane plany?

FAQ

Ceny montażu PREMIUM w Future Videos są tak niskie, że nie oferujemy dodatkowych zniżek poza długoterminową współpracą.
2. Co oznaczają “poziomy montażu”?
Poziom montażu prezentuje jakość filmu jaką możesz uzyskać kupując dany pakiet. Każdy pakiet jest szczegółowo opisany w cenniku.
3. Czy można zobaczyć Wasze prace w podobnej tematyce do mojego projektu?
Tak. Regularnie wrzucamy nasze prace na YouTube oraz social media gdzie można je obejrzeć oraz w Portfolio.
Po więcej, zapraszamy do kontaktu.
4. Czy zdążycie zmontować mój film na przyszły tydzień?
Większość projektów powstaje w 2-4 dni. Im więcej pracy, tym więcej wymaga to czasu. Termin odbioru zawsze ustalamy indywidualnie.
5. W jaki sposób odbywa się płatność?
Płatność dokonujesz po wykonaniu zlecenia na podany nr. Konta bankowego.
6. Czy wystawiacie faktury?
Tak.
7. Czy przesłanie 100gb materiału nie jest dla Was problemem?
Nie. Udostępniamy nielimitowany dysk google dla Ciebie, więc bez problemu będziemy pracować z takim projektem.
8. Czy jeśli będę chciał coś zmienić w wykonanym projekcie, to jest to możliwe?
Tak, zawsze w cenie jest zestaw poprawek. 
9. Nigdy nie robiłem takiego filmu, czy mi pomożecie?
Oczywiście, zawsze opiekujemy się klientem i dajemy mu ułatwiające realizację pytania, aby film wyszedł taki o jakim marzy.
10. W jaki sposób mogę z Wami nawiązać współpracę?
Wystarczy do nas napisać lub zadzwonić. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



11.  Ile trzeba czekać na poprawienie filmu?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
FAQ

Czas na poprawki to 24-48h w dni robocze.
12. Czy pracujecie w weekendy i można wysłać Wam zlecenie?
Tak.
13. Potrzebuję tylko przyciąć materiał i dodać napisy. Ile to kosztuje?
Cennik usług dodatkowych jest w przedziale 100-250zł. Wycena następuje po przesłaniu projektu i obejrzeniu przez montera.
14. Czy realizujecie małe zlecenia gdzie potrzebuję coś przyciąć + dodać logo?
Tak.
15. Czy 1000 zdjęć w filmie nie jest problemem? Ile to kosztuje?
Nie jest to problemem. Cena video zależy od planu oraz długości video. Zdjęcia można wyświetlać pojedynczo lub po 2-4.
16. Mam 3h video i chcę z tego zrobić 15min film. Robicie takie rzeczy i jaka cena?
Tak, robimy. Wystarczy wybrać plan i cenę.
17. Podobają mi się dedykowane intro. Jaka jest cena? 
Cena różni się w pakiecie i bez. Wszystko podane w cenniku.
18. Jak dostanę zmontowany film?
Wysyłamy plik do pobrania na dysku google. Na życzenie wgrywamy na inny podany serwis lub niepubliczny YouTube.
19. Mam dużo materiałów czy uda mi się je do Was przesłać?
Ilość i waga plików nie ma znaczenia. Długość przesyłania zależy od Twojego łącza internetowego.
20. Mam materiały 4k, czy plik wyjściowy zachowa jakość?
Tak, zachowujemy 1:1 jakość oryginalnych plików.
21. Czy realizujecie filmy urodzinowe, pamiątkowe, wyjazdowe, wakacyjne?
To nasza specjalność.



Podpowiadamy jak tworzyć filmy
W SOCIAL MEDIACH

PROWADZENIEDORADZTWO
Pomagamy prowadzić kanał 

na YouTube

CO JESZCZE 
OFERUJEMY?

MONTAŻ FILMU
Stwórz własny film

MINIATURKI
Wyróżnij się na YouTube

GRAFIKI/NAPISY
Dodaj grafiki i napisy do filmów

#
#


Różne
Problemy

Monika
Gdzie można stworzyć wideo pamiątkę 

weselną dla młodej pary?

Michał

Ania

Mam projekt biznesowy do 
przedstawienia 
znajomym… tylko jak to 
przedstawić?

Wiecie może jak się 
montuje filmy z imprezy 

urodzinowej?

KLIENCI PRYWATNI



RÓŻNE PROBLEMY…

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA



TYLE ŚREDNIO ZAJMIE
MONTAŻ TWOJEGO
FILMU

DNI

Robimy to naprawdę szybko



Monterzy specjalizujący się 
w tym czego szukasz!

Dostajesz usługę z najwyższej 
półki. Sprawdź portfolio!

SPECJALIZACJAJAKOŚĆ
CO NAS 
WYRÓŻNIA? U nas nie ma miejsca na błędy. 

Dostarczamy projekty na czas.

GWARANCJA



DOBÓR 
MONTAŻYSTY

Montażysta dobierany do potrzeb Twojego projektu!

Montażyści specjalizują się w różnych stylach i technikach montażu



UDOSTĘPNIAMY CI NIELIMITOWANY DYSK GOOGLE DO PRZESŁANIA MATERIAŁÓW :)

BEZPŁATNIE



KONTAKT

PRZEJDŹ NA STRONĘ

WWW

PORTFOLIO

https://www.futurevideos.net/kontakt
https://www.futurevideos.net/kontakt
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MINIATURKI

Tworzymy wyróżniające się miniaturki w cenach od 50 do 90 zł



GRAFIKI

Jeśli szukasz projektów graficznych oraz indywidualnie przygotowanych szablonów to świetnie trafiłeś!



NAPISY
Jeśli potrzebujesz dodać napisy do swoich filmów, wystarczy dać nam znać.

PL
1 minuta - 8zł

ENG
1 minuta - 15zł

CENNIK TRANSKRYPCJI VIDEO:

Tworzymy pliki .SRT, które można wgrać np. na youtube.

WMONTOWANIE NAPISÓW DO FILMÓW NA STAŁE:

PL
1 minuta - 8zł

ENG
1 minuta - 15zł



POMYSŁY/CONTENT/COACHING/REKLAMA
Zajmujemy się opracowywaniem contentu/pomysłów na social media oraz ich prowadzeniem.

Reklama i trafianie do grupy klientów - 500zł/2h
Doradztwo kreowania reklam - 500zł/2h
Prowadzenie social mediów - 500zł/2h
Jak prowadzić kanał YouTube od podstaw - 350zł/2h
Doradztwo kreowania contentu/treści - 350zł/2h

CENNIK :



W LICZBACH

Liczba wykonanych filmów

Średnia liczba godzin spędzonych na montażu przez 
jednego montażystę

Liczba zrealizowanych imprez rodzinnych

+3641

10,600

+1587



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.

ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU

Masz pytania? Napisz do nas!
kontakt@futurevideos.net

+48 888-765-574
www.Futurevideos.net

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:kontakt@futurevideos.net

