
HEJ!  
JESTEŚMY



to intuicyjna odpowiedź Polaków pochodzących ze wschodu,  
na pytanie jak zrobili coś, co dla ciebie wydaje się trudne,  

a dla nich jest dziecinnie proste, bo wykonują to na co dzień. 
Odpowiedzą zawsze z właściwą sobie lekkością:  

Otakoooo!

OTAKO 
[O-tak-o]



O NAS
OTAKO.media spółka z o.o. to firma, która skupia swoje działania wokół branży audio-video oraz eventowej  
i marketingowej. Łączymy w sobie managerskie podejście agencyjne z doświadczeniem wykonawczym. 
  
Tworzymy nagrania, wydarzenia online i eventy na zlecenia klientów bezpośrednich lub jako partnerzy agencji 
eventowych, marketingowych i reklamowych. 
  
Każdy projekt traktujemy kompleksowo, podejmujemy się realizacji zadań od podstaw, począwszy od 
przygotowania harmonogramu planu zdjęciowego, przez stworzenie oprawy graficznej, projekt strony www, 
scenografię, zapewnienie odpowiedniej platformy streamingowej, zamówienie cateringu dla ekipy produkcyjnej, 
wynajęcie lokacji, przez produkcję audio-wizualną czy postprodukcję nagranego materiału. 
  
Oferujemy własne studio nagrań i streamingu live, mamy własną doświadczoną ekipę realizatorów i techników, 
a także profesjonalne zaplecze technologiczne. Ponadto wspieramy naszych klientów w totalnej organizacji 
wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale, konferencje, gale, bankiety, pikniki i inne spotkania firmowe.
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POZNAJ
NASZE
MARKI

tu tworzymy nagrania, 
wydarzenia online  
i eventy hybrydowe 

nadajemy relacje live  
z dowolnego miejsca  
na świecie dzięki naszemu 
OB VAN - wóz transmisyjny

robimy technikę eventową. 
zapewniamy: nagłośnienie, 
oświetlenie, multimedia

kreujemy i wykonujemy fajne 
projekty, dla fajnych ludzi  
i marek w sm



4 PRZESTRZENIE 
- 200m² /studio/ 
- 100m² /studio, przestrzeń multifunkcyjna/ 
- 50m² /przestrzeń multifunkcyjna 
- 10m² /studio audio/ 

dodatkowo: sala konferencyjna,  
pokój produkcyjny, garderoba

NAPISZ: 
KONTAKT@OTAKO.MEDIA 

MASZ BRIEF, PYTANIE  
LUB CHCESZ WYNAJĄĆ 

PRZESTRZEŃ?

WWW.OTAKO.STUDIO 

UL. BORSUCZA 30, WARSZAWA 

ZAPRASZAMY NA DOKUMENTACJĘ!

mailto:KONTAKT@OTAKO.MEDIA
http://www.otako.studio


cykl spotkań edukacyjnych 

REŻYSERIA, PRODUKCJA, 
stream do internetu LIVE 

MACMILLAN
konferencja branżowa 

stream do internetu LIVE, łączenie się  
z innymi lokacjami na żywo 

SPARK OF CHANGE
rozdanie nagród muzycznych 

stream do internetu LIVE, 
REŻYSERIA, HYBRYDA

FRYDERYKI



rozdanie nagród 

REŻYSERIA, PRODUKCJA, 
stream do internetu LIVE, 
koncert na żywo

WYSOKIE OBCASY 
SUPERBOHATERKA 2020 case study, prezentacja kamer CANON 

REŻYSERIA, PRODUKCJA, 
stream do internetu LIVE, HYBRYDA

CANON VIDEO SHOW
program muzyczny na platformę YouTube 

REŻYSERIA, PRODUKCJA, dźwięk, 
światło, HYBRYDA, realizacja kamerowa, 
postprodukcja 

WARNER SESIONS



MIEJSCE 
NIE MA 
ZNACZENIA

NIEBO? WODA? ZIEMIA?

chcesz zrealizować stream lub nagranie,  
w trudnych warunkach? a może robisz fajne  
wydarzenie i potrzebujesz sprawnej ekipy video?  

NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY W KAŻDEJ SYTUACJI,  
PRZY KAŻDYCH PROJEKTACH!  

dysponujemy bogato wyposażonym wozem transmisyjnym,  
który pozwala nam na pełną mobilność. 

NAPISZ: 
KONTAKT@OTAKO.MEDIA WWW.OTAKO.STREAM 

mailto:KONTAKT@OTAKO.MEDIA
http://www.otako.stream


2021 | koncert zamykający 

realizacja kamerowa koncertu LIVE | 
nagłośnienie |

CLOUDS FEST
rozdanie nagród branży marketingowej 

REŻYSERIA | PRODUKCJA I 
stream do internetu LIVE | HYBRYDA

GOLDEN ARROW
premiera Disney+ w Polsce 

realizacja kamerowa koncertu LIVE

DISNEY+



2022 | scena ASP 

realizacja kamerowa LIVE

POL’N ROCK
strefa reklamowa 

montaż materiałów video | realizacja 
multimedialna |

STREFA MILKI
festiwal muzyczny 

realizacja kamerowa koncertu LIVE | 
nagłośnienie | technika sceniczna |

CHONABIBE



7 LAT NA RYNKU EVENTOWYM Zajmujemy się kompleksową produkcją wydarzeń  
od strony technicznej.  
MULTIMEDIA |  NAGŁOŚNIENIE |  OŚWIETLENIE

WWW.SOFTSOUND.PL 

NAPISZ: KONTAKT@OTAKO.MEDIA 

http://WWW.SOFTSOUND.PL
mailto:KONTAKT@OTAKO.MEDIA


GALA 

produkcja i realizacja wydarzenia ∘ 

nagłośnienie ∘ oświetlenie ∘ multimedia 

KONFERENCJA SPRZEDAŻY CEDC
SERIA 30 KONCERTÓW 

produkcja ∘ nagłośnienie ∘ oświetlenie ∘ 

multimedia

STREFA JELENIA
rozdanie nagród branży marketingowej 

nagłośnienie ∘ oświetlenie ∘ multimedia ∘ 

realizacja ∘ REŻYSERIA 

KREATURY 2022



strefa na festiwalu 

nagłośnienie ∘  oświetlenie ∘  multimedia 

SCENA JELENIA OPENER 22'
koncert halloween’owy 

nagłośnienie ∘  oświetlenie ∘  multimedia 

BACARDI
IMPREZA WEWNĘTRZNA 

nagłośnienie ∘ oświetlenie ∘ REŻYSERIA ∘ 

oprawa wizualna 

BELVEDERE



przygotujemy scenariusz odpowiedni  
dla Twojego projektu

K R E A C J A

zorganizujemy plan zdjęciowy  
i zrealizujemy nagrania video/audio

R E A L I Z A C J A

zmontujemy, pokolorujemy  
i udźwiękowimy materiał do emisji

P O S T P R O D U K C J A

OTAKO_tvNAPISZ: KONTAKT@OTAKO.MEDIA 

Pomysły wcielamy w życie!  
Tworzymy reklamy do social mediów, robimy video korporacyjne  

i nagrywamy premiery produktów 

https://www.youtube.com/channel/UC2AbqgReZFpYCCA1D42NbNw
mailto:KONTAKT@OTAKO.MEDIA


światło 
dźwięk 
nagranie video 
pomoc produkcyjna 
postprodukcja

Xiaomi Spring Week < CLICK

światło 
dźwięk 
nagranie video 
pomoc produkcyjna 
postprodukcja

Polska premiera serii 

Redmi Note 11 < CLICK
światło 
dźwięk 
nagranie video 
pomoc produkcyjna 
postprodukcja

Polska Premiera POCO X4 Pro 5G  i 

POCO M4 Pro! < CLICK

http://Xiaomi%20Spring%20Week%20Livestream!
https://www.youtube.com/watch?v=9qO8816Dq8M&t=1604s
https://www.youtube.com/watch?v=9qO8816Dq8M&t=1604s
https://www.youtube.com/watch?v=0S2JjrT6BNk&t=3379s
https://www.youtube.com/watch?v=0S2JjrT6BNk&t=3379s


ZNAJDŹ  
NAS ONLINE

OTAKO.media

otako.studio

otako.media 
otako.studio

www.otako.media

https://www.facebook.com/OTAKO.media
https://www.instagram.com/otako.studio/
https://www.linkedin.com/company/otako-media/
https://www.linkedin.com/company/otako-studio/
http://www.otako.media


NAPISZ: KONTAKT@OTAKO.MEDIA 

ZADZWOŃ: 503 008 918

ODWIEDŹ NAS: ul. Borsucza 30, Warszawa

KONTAKT

OTAKO.media sp.z o.o. 
ul. Borsucza 30, Warszawa 
KRS 0000943948, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP: 521-395-15-61.

mailto:KONTAKT@OTAKO.MEDIA

