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Γενικό Promo Video της ξενοδοχειακής μονάδας διάρκειας
60-90 sec
Βίντεο και φωτογραφίες 10-20 sec με animation για χρήση
στα Socials σε φορμά 1:1, 5:7, 9:16
Πανοραμικές εναέριες και επίγειες φωτό 360 με δυνατότητα
ενσωμάτωσής τους στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου
Βίντεο για τα facilities του ξενοδοχείου διάρκειας 30''-60'' σε
φορμά 16:9 και 5:7
Promo videos έως 30 sec για προσφορές Early Booking,
Last Minute, Special Offers
Θεαματικά εναέρια και επίγεια μονοπλάνα 20"-30''
Φωτογραφικό υλικό από εξωτερικούς και εσωτερικούς
χώρους (εναέρια και επίγεια φωτογράφιση)
3D αποτύπωση εσωτερικών εγκαταστάσεων, αποτύπωση
360 των εξωτερικών χώρων

Must

Δείτε το video guide

https://vimeo.com/773337694/650c65cb8c


Εποχικά βίντεο με animated logo
(Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά κλπ
Video Clips για τα σημεία ενδιαφέροντος και
δραστηριότητες της περιοχής
Εντυπωσιακά μονοπλάνα με transitions από
μέρα σε νύχτα
Δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης με
χρήση βίντεο και φωτογραφιών για χρήση B2B
και στις εκθέσεις

Extra

Δείγματα από Hotel Promo Videos

Wyndham "Where are memories are created" - 16:9
Wyndham "Where are memories are created" - 9:16
Wyndham Presentation
Wyndham - Main Video Clip

https://vimeo.com/773364199/6140996e9d
https://vimeo.com/773366834/296ac3d38c
https://vimeo.com/773368279/635f21677b
https://vimeo.com/773371988/c1f9141ea1


Με ιστορία από το 2007 και με μία έμπειρη, εξειδικευμένη
ομάδα, η Honeybee Productions δραστηριοποιείται στον τομέα
του εταιρικού filming παρέχοντας υπηρεσίες και τεχνολογίες
υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.Η κινηματογράφηση
αποτελεί ένα πολυμέσο, μία σπουδαία μέθοδο έκφρασης και
μία παραγωγή που χρειάζεται να είναι ευέλικτη για να μπορεί
να γίνει το added value στην παρουσίαση της επιχείρησης ή
της ιδέας σας.
Η Εταιρεία μας λοιπόν προσφέρει ευέλικτες υπηρεσίες, που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του οπτικοακουστικού κλάδου. Με
πολλά, μεγάλα κι ενδιαφέροντα projects στο ενεργητικό μας,
σημαντικά βραβεία για τις δουλειές μας, με τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις αλλά κυρίως με αδιάκοπη όρεξη για δημιουργία
κι εξέλιξη, μετουσιώνουμε την κινηματογραφική παραγωγή σε
μία μοναδική εμπειρία τόσο για εσάς όσο και για τον θεατή.

Σχετικά με μας



Αθήνα

Θεσ/κη

Λεωφ.Ανδρέα Συγγρού 332,
Καλλιθέα 17673

+30 210 9233780

Εγνατία 154,
Θεσσαλονίκη 546 36

+30 210 9233780

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αξίζουν να γνωρίσουν εσάς και την ιστορία σας,
όλα όσα έχετε να τους πείτε.
Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ορατές σε έναν κόσμο
όπου η προσοχή σπανίζει…

Βλέπουμε τα πράγματα ... ΑΛΛΙΩΣ!

Βρείτε μας

E-mail info@honeybee.gr


