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ROBIMY RZECZY PIĘKNE



KIM JESTEŚMY?

OMI Media House to agencja kreatywna powstała ze studia produkcji 
filmowej i efektów specjalnych. Oferujemy pełen zakres działań 
reklamowych i brandingowych:  od strategii, poprzez kreację i produkcję, aż 
po dystrybucję. Szczególne miejsce w naszej pracy wciąż zajmuje reklama 
telewizyjna i video.

Pomagaliśmy budować marki, które dziś zdobywają globalne rynki. Jak nikt inny czujemy świat nowych 
technologii. Znamy też proces rozwijania przedsiębiorstwa i towarzyszące mu potrzeby. Dlatego obok 
dużych firm tak chętnie pukają do nas startupy.
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CO OFERUJEMY MŁODYM FIRMOM?

• Opiekę i wsparcie, które nie skończą się z chwilą podpisania umowy. 
• Specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zdobywane przy licznych projektach.
• Zaplecze technologiczne i produkcyjne na najwyższym poziomie. 
• Autentyczne zaangażowanie w każde powierzone zadanie.
• Skuteczność, która jest ostateczną miarą naszej pracy. 

OMI Media House  -  agencja kreatywna omimediahouse.com  |   tel. +48 71 70 71 426



W CO WIERZYMY?

Wierzymy w reklamę, która pomaga zmieniać świat na lepszy. Taką, która 
stawia ważne pytania i prowokuje do refleksji. Dzieląc się wiedzą i pobudzając 
wyobraźnię,  można odnosić sukcesy biznesowe. Wierzymy, że właśnie tak 
warto działać.

Wspieramy innowacje przynoszące korzyści naturze i człowiekowi. Pomagamy lokalnym 
przedsiębiorcom i - pośrednio - lokalnym społecznościom. Uwielbiamy pracować dla ludzi, którzy  
wierzą w to, co robią.
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JAK PRACUJEMY?

Z entuzjazmem i profesjonalnie. Nie akceptujemy rutyny ani chodzenia na 
skróty. Zawsze pochylamy się nad konkretnym przypadkiem i szukamy dla 
niego najlepszego rozwiązania. 

Nasz workflow to jakość na wszystkich etapach pracy. Wiemy, że zwyciężają tylko najlepsze pomysły 
oparte na trafnych strategiach. W produkcji dbamy o każdy detal. Perfekcyjna realizacja wymaga 
doskonałych składowych. 
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NAGRODY

Złoty Delfin 
Integrated Communication
Cannes Corporate Media & TV Awards
(FIBARO Mt. Everest Challenge)
 

Centauri Winner
Technology/Science
Vega Digital Awards
(FIBARO Mt. Everest Challenge)

Platinum Winner
Corporate Image
Muse Creative Awards
(Beyond.pl, The way beyond)

Canopus Winner
Video - Directing
Vega Digital Awards
(FIBARO Mt. Everest Challenge)

Canopus Winner
Video - Editing
Vega Digital Awards
(FIBARO Mt. Everest Challenge)
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KLIENCI
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WYBRANE REALIZACJE







Obejrzyj zbiorczy 
S H O W R E E L

Zobacz prace i opisy 
na naszej stronie 

o m i m e d i a h o u s e . c o m

http://www.omimediahouse.com/our-work/
http://www.omimediahouse.com/our-work/


REFERENCJE

FIBARO współpracuje z OMI od wielu lat. Wspólnie kreujemy globalne 
strategie komunikacji i międzynarodowe kampanie. To dzięki tworzonym 
przez OMI niesamowitym filmom produkty FIBARO stają się pożądane 
przez klientów na całym świecie. Ich kreatywność, pasja i profesjonalizm 
są nieocenione.

   Joanna Ossowska-Rodziewicz, Członek Zarządu, FIBARO

We were very pleased by the cooperation with Omi Media House.  
The young talented team brought a lot of effort in the project  
and convinced us with lots of creativity and pro active working.  
We are looking forward launching another project soon. 

   Sebastian Schumann, Managing Director, Pyrexx

Polecamy OMI Media House jako wiarygodnego i rzetelnego partnera, 
który powierzane mu zadania realizuje profesjonalnie i z zaangażowaniem. 
Współpracując, mieliśmy okazję docenić kreatywność zespołu, jak również 
wysoką jakość dostarczanych materiałów. Szczególnie podobało nam 
się świeże i nowatorskie podejście w każdym z kolejnych projektów, jakie 
wspólnie realizowaliśmy.

   Magdalena Gumieniak, Koordynator ds. marketingu, SKANSKA Property

Polecamy profesjonalne i kompleksowe usługi świadczone przez OMI. 
Doskonały kontakt z firmą ich szybkie reakcje na pojawiające się problemy 
sprawiały, że współpraca była przyjemnością. 

   Piotr Czajkowski, Specjalista ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy, WAGO
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Tel. +48 71 70 71 426
office@omimediahouse.com

OMI Media House Sp. z o. o.
ul. Pomorska 55/7, 50-217 , Wrocław, Poland

POZNAJMY SIĘ

Napisz lub zadzwoń do nas. Chętnie poznamy Twoje potrzeby. 


