OFERTA POZNAN FILM COMMISSION

Poznan Film Commission jest biurem filmowym Miasta Poznania funkcjonującym w
strukturach poznańskiej instytucji kultury – Estrady Poznańskiej. Zajmuje się promowaniem
potencjału filmowego Poznania wśród producentów i reżyserów filmowych, projektów
fabularnych, dokumentalnych, reklamowych oraz programów telewizyjnych i innych
inicjatyw audiowizualnych.
Głównym zadaniem Poznan Film Commission jest ułatwianie twórcom organizacji
produkcji filmowej w Poznaniu. Biuro nie tylko informuje o dostępnych zasobach
Miasta, lecz także o formalnych wymogach stawianych przez służby miejskie. Umożliwia i
pomaga w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień
koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego na terenie Metropolii Poznań.
Poznan Film Commission posiada również niezwykle bogatą bazę lokacji filmowych na
terenie Miasta, wśród których znajdują się zarówno historyczne zabudowania,
nowoczesne biurowce, jak i malownicze tereny zielone i klimatyczne dzielnice z zabudową
kamieniczną i willową czy nawet blokowiska. Dzięki wyczerpującym opisom i pełnej
specyfikacji technicznej każdej z lokacji możliwe jest szybkie odnalezienie pożądanego
planu filmowego w Poznaniu. Ponadto Komisja pomoże w realizacji formalności i kontakcie
z jednostkami wydającymi pozwolenia, a także pomoże ustalić producentowi zarządcę
obiektu czy terenu.
Jednym z głównych narzędzi Poznan Film Commission jest różnorodna baza firm
funkcjonując ych w bran ży filmowej z rejonu Poznania i Metropolii Poznańskiej,
która umożliwia dostęp do najbardziej kompetentnych fachowców i profesjonalnego
sprzętu filmowego, czyli pomocy w kompleksowym zbudowaniu zespołu.
Poznan Film Commission został powołany w 2012 roku.

POZNAN FILM COMMISSION oferuje:

1.

Zapewnienie wsparcia logistycznego i organizacyjnego w Mieście Poznań.
Przekazujemy wszystkie najważniejsze informacje dot. szybkiego i bezproblemowego
poruszania się po mieście: transport, baza noclegowa, baza restauracyjna.
Gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę.

2.

Zapewnienie znalezienia odpowiednich lokacji filmowych, zapewnienie
konsultacji dot. konkretnych miejsc związanych z produkcją filmową oraz pomoc w
nawiązaniu kontaktu z właścicielami obiektów prywatnych; posiadamy wiedzę na
temat warunków udostępniania wszelkich obiektów użyteczności publicznej,
prywatnych oraz infrastruktury miejskiej i terenów zielonych; przekazujemy również
obszerną, stale aktualizowaną bazę kilkuset lokacji zdjęciowych na terenie Poznania i
Wielkopolski.

3.

Przekazanie informacji o zasobach technicznych w mieście Poznań – firm,
specjalistów, dostawców usług związanych z branżą filmową i telewizyjną; posiadamy
obszerną bazę firm branżowych z regionu.

4.

Pomoc w uzyskaniu pozwoleń oraz formalności związanych z produkcją na
terenie Miasta Poznań. Komisja Filmowa współpracuje ze wszystkimi wydziałami
Urzędu Miasta Poznania, dzięki czemu usprawnia procedury załatwiania wszelkich
pozwoleń, co wpływa na oszczędność czasu i środków przeznaczonych na produkcję.

5.

Zniżki w firmach partnerskich na wybrane usługi i produkty, m.in.: hotele,
restauracje, firmy cateringowe, transportowe, firmy wynajmujące sprzęt i rekwizyty.

6.

Pełny serwis produkcji filmowej i telewizyjnej w przypadku zapytań
komercyjnych;
począwszy
od
stworzenia
pomysłu,
rekrutacji
lokalnych
profesjonalistów, przez zorganizowanie sprzętu i zaplecza technicznego,
zorganizowanie castingu, wyszukania lokacji, po załatwienie wszelkich pozwoleń na
filmowanie.

DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ PRODUKCJĘ W POZNANIU:

•
•
•
•

•
•
•

Poznań położony jest w Centralnej Europie, jedynie 2 godziny lotu z największych
miast: Paryża i Londynu oraz zaledwie 3 godziny drogi autostradą z Berlina
koszty produkcji filmów w tej części Europy są jednymi z najniższych
jest miastem nieogranym filmowo
region (Wielkopolska) posiada niezwykły krajobraz (Wielkopolski Park Narodowy,
Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, liczne połacie lasów z przewagą sosny i dębu,
stary drzewostan liczący ponad 100 letnie drzewa na „Dębinie“, setki jezior i rzek)
posiada całą gamę stylów architektonicznych, może odgrywać sceny z każdego
wieku
Poznań jest siedzibą firm zajmujących się szeroko rozumianą działalnością filmową i
reklamową, które są w stanie jednorazowo obsłużyć kilka dużych produkcji filmowych
znajduje się tu Regionalny Fundusz Filmowy Poznań wspierający produckje filmowe i
telewizyjne

REALIZOWANE PRODUKCJE FILMOWE W POZNANIU:

•

•
•
•

"DECAY" - film fabularny Michała Sterzyńskiego oraz TBA Group z rolą amerykańskiej
aktorki Elisy Jacobs Nixon oraz Piotrem Zawadzkim, Michałem Kaletą i Łukaszem
Chrzuszczem
"METR OD ŚWIĘTOŚCI" - dokumentalny serial fabularyzowany o charakterze fleszowym z
udziałem Arturo Mari, realizowany przez poznańskiego producenta firmę TBA Group
NATIONAL GEOGRAPHIC - program "Bitwa o Poznań 1945"
BBC - programy "Operiation Wild" i "Human Universe"

Poznan Film Commission oferuje Państwu najwyższą jakość usług produkcyjnych bez
poniesienia za nie kosztów (nie dotyczy projektów komercyjnych). Nasze doświadczenie
podczas współpracy na planach filmowych, lokalnych i zagranicznych twórców filmowych
oraz programów telewizyjnych pozwalają nam utrzymać międzynarodowe standardy
usług film commissions. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy projektach każdej kategorii:
filmach fabularnych, filmach dokumentalnych, filmach reklamowych, teledyskach,
programów telewizyjnych oraz innych przedsięwzięć audiowizualnych.
Zapraszamy do współpracy,
Poznań! Kamera! Akcja!

