
Twoja przestrzeń  multimedialna

Wraz z doświadczoną firmą multimedialną SVOBODA, stworzyliśmy na 4 piętrze

historycznego budynku Dyrekcji, niezwykle kameralną, klimatyczną i profesjonalną

przestrzeń studyjną. Na 207m2 Studio Cesarska umożliwia realizację wszelkiego typu

eventów online oraz wydarzeń hybrydowych. 

W przestrzeni studia zainstalowano wysokiej jakości sprzęt audio, w tym m.in. ekran

LED P2mm o wysokiej rozdzielczości w półłuku, green screen, kamery 4k, oświetlenie

sceniczne, mixery i media serwery, klimatyczne oświetlenie loftowe oraz wszelkie

sprzęty niezbędne do realizacji wydarzeń online. Na prośbę klienta Studio Cesarska

może zostać doposażone.

Klienci Studio Cesarska mają do swojej dyspozycji w pełni wyposażony aneks kuchenny

oraz taras widokowy, który może stworzyć dodatkowy plan kamerowy z widokiem na

gdańskie Żurawie. Jako dalsze plany kamerowe mogą służyć także pozostałe

przestrzenie Stoczni Cesarskiej czy przestrzenie konferencyjno-eventowe budynku

Dyrekcji. 

Studio gwarantuje swoją dyspozycyjności 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
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https://stoczniacesarska.pl/pl/dyrekcja-eventy/
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UDOGODNIENIA:

Taras

Dostęp 24/7

W pełni wyposażony 

      aneks kuchenny

WYPOSAŻENIE:

Ekran LED w pół łuku 4x2,5m

P2mm (z możliwością rozbudowy)

2 ekrany LCD (75”)

4 kamery HD/4K + statywy

System bezprzewodowy

2 mixery wizjne HD

Green screen

2 ekrany LCD 42” (promptery)

Media server VMIX/Resolume

2 laptopy emisyne z systemem

ZOOM / VMIX CALL

Odsłuch sceniczny x2

System kluczowania obrazu

(pomocny przy tłumaczeniach)

System obsługi wielojęzycznych

tłumaczeń symultanicznych

System obsługi LIVE+

(konferencje, połączenia

zdalne)

Oświetlenie front – światło 

Oświetlenie backfront LED 

Oświetlenie dekoracyjne 

Oświetlenie dekoracyjne kolor

Oświetlenie inteligentne DMX

Scenka 4x2m z możliwością

rozbudowy

PC 4600K

regulowane

typu LOFT

KONTAKT:

Dagmara Rozkwitalska                       Paweł Skawiński
603 033 304                                           501 230 139
dagmara@stoczniacesarska.pl          pawel@svoboda.com.pl

STOCZNIA CESARSKA                          SVOBODA

Duży parking w pobliżu

Dogodna lokalizacja 

      w Centrum Gdańska

Transport publiczny 

      w pobliżu

Przyjazny zwierzętom

Wifi

MożLIWE 

wydarzenia ONLINE:

LOKALIZACJA:


