Kim jesteśmy
Nonagram to nowoczesne i profesjonalne studio nagraniowo – postprodukcyjne mieszczące się w
centrum Krakowa.

Oferujemy pełny serwis usług studyjnych i postprodukcyjnych począwszy od ustalenia założeń
projektowych poprzez produkcję, miks po mastering końcowego produktu.

Zajmujemy się udźwiękawianiem obrazu, sound designem, przygotowaniem materiału do emisji w
telewizji i radiu o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie. Oferujemy także nagrania
lektorskie na potrzeby reklam i materiałów multimedialnych, kompozycje ścieżek dźwiękowych i
podkładów muzycznych.

Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem do pracy z dźwiękiem. Posiadamy światowej klasy
przetworniki analogowo cyfrowe, obszerne biblioteki dźwięków i brzmień, znane krakowskie głosy
lektorskie oraz wykwalifikowanych realizatorów dźwięku.

Nasza oferta
Produkcja spotu reklamowego (8-30s) – muzyka z bazy, efekty dźwiękowe, nagranie
lektorskie (cena nie zawiera stawki lektora):

radiowe stacje lokalne - od 190 zł
radiowe stacje ogólnopolskie - od 390 zł
telewizyjne stacje lokalne - od 440 zł
telewizyjne stacje ogólnopolskie - od 890 zł
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Nagrania lektorskie (reklama, animacje, prezentacje, audiobooki):

Godzina nagrania w studiu z realizatorem – 50zł/h
Wynagrodzenie lektora z bazy ustalane indywidualnie (istnieje możliwość wykorzystania
własnego lektora),
Obróbka nagrania (wycięcie oddechów, pomyłek i niechcianych odgłosów, korekcja barwy głosu,
przygotowanie plików zgodnie ze specyfikacją) – 75zł/15min materiału

Udźwiękowienie animacji – muzyka z bazy, efekty dźwiękowe, nagranie lektorskie (cena nie
zawiera stawki lektora):

Udźwiękowienie animacji - od 200zł/min

Udźwiękowienie aplikacji na urządzenia mobilne– muzyka z bazy, efekty dźwiękowe

Udźwiękowienie aplikacji iOS/Android/WIndows - od 400 zł

Nie oferujemy usługi zleceń express, ponieważ wszystkie nasze zlecenia są wykonywane w
możliwie jak najkrótszym czasie, zachowując najwyższe standary jakości.
Przy większych projektach lub stałej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen.
Podane ceny są cenami netto. Wystawiamy faktury VAT.

Osoba kontaktowa ds. reklamy
Michał Korzeniowski
T: 504 173 872
E: studio@nonagram.pl
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