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WITAMY W PROGRAMIE
CYFROWA STREFA TWÓRCÓW

Z dumą przedstawiamy Cyfrową Strefę Twórców. Ideą naszego programu jest zwiększenie 
zaangażowania spółek Grupy Polsat w produkcję, koprodukcję i dystrybucję filmową dzięki 
współfinansowaniu projektów filmowych oraz indywidualnemu wsparciu zarówno na etapie 
produkcji, jak i dystrybucji.

Cyfrowa Strefa Twórców to pierwsza na rynku kompleksowa, zintegrowana platforma internetowa 
do bieżącej, płynnej komunikacji z twórcami i producentami, która umożliwia zgłaszanie do realizacji 
pomysłów projektów audiowizualnych przy wsparciu Grupy Polsat.
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KILKA SŁÓW O GRUPIE POLSAT

CELE PROGRAMU

ZASADY WSPÓŁPRACY

ZAKRES WSPÓŁPRACY

OCZEKIWANE EFEKTY PROGRAMU

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

POSZUKIWANE PROJEKTY

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą w regionie grupą 
medialno-telekomunikacyjną. W skład naszej grupy wchodzą:

Wystarczy wejść na stronę
www.cyfrowastrefatworcow.pl
i przejść proces rejestracji.

• Platforma Cyfrowej Strefy Twórców – profesjonalna platforma cyfrowej komunikacji 
z twórcami i producentami, umożliwiająca zgłoszenie projektu, jego scharakteryzowanie 
oraz określenie możliwych pól współpracy,

• Korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe,
• Wspólne działania sprzedażowe, w tym sprzedaż międzynarodowa,
• Zapewnienie ochrony prawnoautorskiej zgłaszanym projektom w ramach działalności spółek Grupy Polsat,
• Indywidualny i poufny charakter współpracy.

• Zakup pomysłu/scenariusza, 
• Koprodukcja filmów,
• Dystrybucja filmów,
• Zakup licencji na wiele pól eksploatacji,
• Kupno praw do realizacji remake’ów i sequeli filmów kinowych, 
• Zakup formatów serialowych,
• Zakup licencji do emisji filmu wraz z miniserią.

• Zwiększenie liczby widzów w kinach świadomie wybierających polskie filmy,
• Zwiększenie jakości produkcyjnej i dystrybucyjnej filmów,
• Zwiększenie szans na realizację projektów audiowizualnych poprzez „domykanie” budżetów 

produkcyjnych i profesjonalną dystrybucję,
• Wypracowanie projektów seriali – zarówno tych najwyższej jakości w ofertach premium, 

jak i do emisji na antenach otwartych.

• Oryginalne pomysły/scenariusze filmów i seriali, które jeszcze nie zostały zakupione przez producentów,
• Projekty w fazie developmentu,
• Projekty seriali, 
• Projekty filmów, które nie posiadają zamkniętych źródeł finansowania, w tym określonego podmiotu 

prowadzącego dystrybucję,
• Projekty filmów, które wymagają „domknięcia” budżetu i efektywnej promocji,
• Fabularne filmy kinowe o dużym potencjale frekwencyjnym, gatunkowe, skierowane do szerokiej 

widowni (filmy sensacyjne, komedie, kryminały, thrillery, komediodramaty, filmy familijne),
• Oryginalne projekty filmów kinowych, wzbogacające polską sztukę filmową o nowe tematy lub 

nowe ujęcia współczesności,
• Interesujące biografie, 
• Debiuty filmowe w gatunkach atrakcyjnych dla widowni kinowej,
• Pełnometrażowe filmy animowane, oparte na uniwersalnych historiach i przeznaczone dla szerokiej 

widowni, o międzynarodowym potencjale sprzedażowym,
• Międzynarodowe koprodukcje filmowe, w których polski udział jest atutem dystrybucyjnym tych filmów,
• Nietuzinkowe pomysły na ekskluzywne seriale, które wyróżniają się oryginalnością, niestandardowym 

sposobem opowiadania i mają potencjał na międzynarodową sprzedaż.

• Wypracowanie atrakcyjnych projektów audiowizualnych realizowanych 
przy udziale Grupy Polsat poprzez zaangażowanie się w projekty filmowe 
we wczesnych fazach tworzenia (prace scenariuszowe i development),

• Wspólna praca nad jakością we wszystkich fazach realizacji projektów 
– od developmentu przez produkcję, promocję po eksploatację,

• Efektywna i kompleksowa promocja wspólnych projektów,
• Skuteczna dystrybucja – rozszerzenie działalności dystrybucyjnej w Grupie 

o dystrybucję kinową, 
• Obejmowanie projektów audiowizualnych indywidualną opieką produkcyjną, 

promocyjną i dystrybucyjną w Grupie, 
• Uproszczenie i usystematyzowanie biznesowej współpracy z producentami.

Cyfrowy Polsat, czyli największa 
platforma satelitarna w Polsce

Plus – wiodący na polskim rynku 
operator sieci komórkowej

Telewizja Polsat, czyli wiodący polski 
nadawca komercyjny

IPLA – lider polskiego
rynku wideo online
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