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Kilka słów o nas  

O nas  
 
Na co dzień tworzymy nowoczesne systemy multimedialne, 

aplikacje interaktywne i dedykowane rozwiązania dla biznesu.  

Specjalizujemy się także w pełnej obsłudze technicznej eventów.  
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„Ejsak Group działają sprawnie i 
terminowo, dlatego z zaufaniem 
powierzamy im realizację projektów dla 
najbardziej wymagających klientów.         
Za obsługę klienta odpowiadają 
kompetentne i zaangażowane osoby, z 
którymi współpracujemy od wielu lat”. 

 
Jacek Kłopotowski, Project Execution 

Director 
Focus Media Group 

„Ejsak Group nie boi się trudnych 
realizacji, są dyspozycyjni i działają 
błyskawicznie. Z firmą 
współpracowałem m.in. w zakresie 
przygotowania cyklu imprez:               
„Ze szwajcarską precyzją rozwijamy 
Polskę”. Ejsak Group odpowiadało za 
oprawę interaktywną eventów, obsługę 
techniczną oraz stworzenie aplikacji 
interaktywnych. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia zespół wykazał się 
ogromną wiedzą i zaangażowaniem”.  

 
Sebastian Oprządek, Prezes Zarządu 

Elpadre 
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Kilka słów o nas  
Dlaczego my? 
 

Doświadczenia 
w branży IT 

17 lat 95% 1200 
Powracających 
klientów 

Udanych 
projektów 

Brązowy Lew na 
festiwalu Cannes 
Lions za realizację 
dla klienta 

Wyróżnienie Intel 
Business Challenge 
za autorskie 
rozwiązanie GoFX 
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Wybrane realizacje 
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Expo 2017 Astana International 

Expo Astana International to międzynarodowa wystawa w 
Kazachstanie. W tym roku udział w wydarzeniu 
zapowiedziało 116 państw i 18 organizacji 
międzynarodowych, co stanowi jedną z najwyższych liczb 
uczestników w historii wystaw światowych 

Nasz udział w realizacji polegał m.in. na przygotowaniu 
aplikacji interaktywnych, będących wizytówką Polski na arenie 
międzynarodowej 

Projekt realizowaliśmy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
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Expo 2017 Astana International  Expo 2017 

Astana International 

13 tygodni działania, 5 mln zwiedzających  

Przygotowaliśmy: 

9 interaktywnych aplikacji dla kilkudziesięciu urządzeń 
multimedialnych, sterowanych dotykiem 

2 systemy do monitorowania i zdalnego zarządzania 
aplikacjami interaktywnymi 

Panel zarządzania zasilaniem w polskim pawilonie Expo  
(z poziomu tabletu)  

Podgląd live za pomocą kamery 360  

Zapewniliśmy pełną obsługę techniczną eventu 
(konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego, 
instalacja sprzętu: monitorów, ekranów) 

Realizację opracował zaledwie 5-osobowy zespół! 

Zobacz film 
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Zobacz film 

  

 

 

Theraflu Thermoskanner 

Pierwszy na świecie nośnik reklamowy, z kamerą 
termowizyjną, mierzącą temperaturę przechodniów 

Po sprawdzeniu temperatury można wykonać Thermo-selfie             
i udostępnić go w social media 

Rozwiązanie wyróżnione nagrodą Brązowego Lwa na 
międzynarodowym festiwalu Cannes Lions w kategorii 
Outdoor w 2016 r. Jest to najważniejsza nagroda w branży 
reklamowej – „Oscary reklamy” 
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 Theraflu Thermoskanner 

Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie bezobsługowe 
z możliwością instalacji i działania w każdych warunkach  

Wykonaliśmy wodoszczelną obudowę z system wentylacji, 
na wypadek pracy w skrajnych warunkach 

W zabudowie zainstalowano ekran 65’’, komputer, czujnik 
odległości, kamerę termowizyjną, router Wi-Fi/Internet 

Całością sterowała zaawansowana aplikacja napisana w 
C++ oraz landing page do pobierania Thermo-selfie 

Projekt opracowaliśmy i przygotowaliśmy w 7 tygodni 

Korzyści dla klienta 

Dotarcie do nowych odbiorców, zasięg 
reklamy 100 000 osób dziennie 

90% osób zadeklarowało zakup Theraflu 

Ponad 20 000 000 wyświetleń 
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Na potrzeby akcji promocyjnej marki Head & 
Shoulders zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy 
ambientową instalację 
 
Przymierzalnia miała przyciągać uwagę 
innowacyjnością, być interaktywna, a przede 
wszystkim zaskakiwać niczego nie 
przeczuwających klientów sklepu odzieżowego 
 
Aplikacja reagowała na obecność osoby znajdującej 
się w przebieralni i wydawała próbkę szamponu 
Head & Shoulders 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zobacz film  

 

Przymierzalnia Head & Shoulders 
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10 tygodni działania  

Rozwiązanie przygotowane modułowo i zainstalowane               
w centrum handlowym Arkadia w jedną noc  

Do prawidłowego działania wykorzystaliśmy lustro 
weneckie, ekran 60’’, komputer, Kinect, 25 metrów 
oświetlenia LED, silnik krokowy, specjalnie przygotowany 
sterownik elektroniczny 

Całość opracowaliśmy i przygotowaliśmy zaledwie w                      
5 tygodni  

Korzyści dla klienta 

Ponad 800 wydanych próbek  

Sukces medialny akcji, która spotkała się               
z zainteresowaniem ze strony mediów 
zagranicznych 

Przymierzalnia 

Head & Shoulders 
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Poznań Motor Show - Skoda 

Na życzenie klienta stworzyliśmy system rejestracji                                                                  
i dystrybucji filmów. Dzięki rozwiązaniu każdy z uczestników mógł 
udokumentować i udostępnić w social media swoją przygodę z testowania 
samochodu terenowego na zaawansowanym torze przeszkód. 
 

Stworzyliśmy system składający się z 4 
podsystemów: 

1) Rejestracja: zbieranie danych i przypisywanie 
numerków chętnym na przejazd 

2) System filmujący i przypisujący film do 
konkretnego uczestnika 

3) Aplikacja automatycznie montująca filmy (bez 
potrzeby montażysty!) 

4) Aplikacja i strona www, do wysyłania filmów na 
serwer, e-maila i portale społecznościowe  

Zapewniliśmy pełną obsługę techniczną – montaż                        
i demontaż, transport 
Całość opracowaliśmy i przygotowaliśmy zaledwie                    
w 4 tygodnie! 

Korzyści dla klienta 

Ogromne zainteresowanie uczestników:  
- w akcji wzięło udział aż 2 000 osób, 
którym przesłaliśmy filmy z najlepszymi 
momentami z przejażdżki! 

Zdobycie uwagi odbiorców 

Dotarcie w ciekawy sposób do nowych, 
potencjalnych klientów  

Zobacz film  
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Skoda – Milionerzy 

System i aplikacja „najszybszy wygrywa” dla 10 tabletów 
równocześnie 

System i aplikacja quizowa dla gracza i prowadzącego 
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Zobacz film  

 

 

 

Fotografia 360˚ 

Podejmij wyzwanie Pepsi 
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Uczestnicy akcji otrzymali animowane GIF-y, będące 
pamiątką z eventu i jednocześnie nośnikiem treści 
marketingowych 

W realizacji zastosowaliśmy technologię: fotografię 
360˚, z efektem zatrzymania czasu  
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Fotografia 360˚ 

Podejmij wyzwanie Pepsi 

Korzyści dla klienta 

407 322 wyświetleń w serwisie YouTube 

Masowe udostępnianie i komentowanie 
materiałów z eventu poprzez social media 

Sukces medialny i komercyjny wydarzenia 

Czas wykonania animacji nie przekraczał 3 minut! 

W realizacji wykorzystaliśmy: 105 Samsungów S5, 
zaawansowany dedykowany komputer, specjalnie 
opracowany i przygotowany system Wi-Fi 

Główne funkcje systemu: rejestracja danych uczestników, 
mobilne sterownie systemem, realizowanie ujęć 360, 
przesyłanie online zrealizowanych ujęć do serwera 
zewnętrznego, prezentacja w czasie rzeczywistym ujęć na 
ekranie diodowym 

Projekt opracował 8-osobowy zespół   
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Foto 360˚ – Gamers Gonna PLAY  

 

 

 

  

 

 

Zobacz film z efektem bullet-time 
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Samsung S7 
piłkarzyki 

Gra dla 2 zawodników, którzy za 
pomocą telefonu i akcelerometru 
sterują swoim piłkarzem na boisku 

Całość zrealizowana w oparciu o trzy 
telefony Samsung S7  (serwer + dwa 
sterujące) 
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 L&M - Philip Morris 

Na potrzeby akcji promocyjnej dla globalnej marki tytoniowej L&M, 
przygotowaliśmy wysokobudżetową realizację. 
 
Głównym motywem wydarzenia była komunikacja z konsumentem, 
zgodnie z flagowym hasłem firmy  „Together for more”. 
 
Projekt był ogromnym wyzwaniem - wymagał stworzenia kilkunastu 
aplikacji zespołowych. Każda z atrakcji angażowała jednocześnie 4 
uczestników. 
 
Najciekawsze atrakcje, które przygotowaliśmy to m.in.: 
 
„Maszyna do mierzenia siły uderzenia” – urządzenie naszego 
autorstwa, wytrzymałe na intensywne uderzenia. 
 
„All4cut” – aplikacja na kinecta, sterowana ruchem rąk graczy. 
Aplikację całkowicie przebudowaliśmy tak, aby była dostępna dla 4 
graczy. 
 
„Snake” – gra zespołowa, sterowana za pomocą tabletów. 
 
„Design Together” – aplikacja umożliwiająca stworzenie własnego 
gadżetu. 
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 Philip Morris – Design Together 

Aplikacja  tabletowa, przeznaczona dla 4 osób, 
umożliwiająca stworzenie  spersonalizowanego gadżetu - 
torby na drobiazgi, czapki z daszkiem lub innych. 

Na każdy z 4 tabletów stworzyliśmy aplikację 
odpowiadającą za konkretny element projektu – pędzel, 
wpisywanie tekstu, stawianie stempli i dodawanie 
symboli.  
 
Piąty tablet – był tabletem serwerowym. Wyposażony             
w aplikację łączącą pozostałe urządzenia, wyświetlał 
wspólne efekty prac wszystkich uczestników zabawy. 
 
Komunikację między tabletami zapewniliśmy stawiając 
dedykowaną sieć Wi-Fi. 
 
Do sieci został również podłączony komputer, 
przechwytujący plik z gotowym projektem, który 
następnie był drukowany na specjalistycznym papierze               
i wprasowywany na docelowy gadżet. 
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 Nasze technologie 



Magic Mirror - NOWOŚĆ 

 

 

Nielimitowana liczba zdjęć, gifów 

Podpisywanie zdjęć  

Emotikonki i naklejki na zdjęcia 

Animacje 

Druk pionowy i poziomy 

Greenbox 

Indywidualny projekt graficzny 

Pełna obsługa techniczna, opieka animatora w trakcie eventu 

Nielimitowana wysyłka materiałów SMS-em/e-mailem 

Udostępnianie materiałów w social media 

 

Branding: elementy identyfikacji wizualnej na obudowie, 
zdjęciach i tłach zdjęć 

 
 

Magic Mirror to eleganckie interaktywne lustro, które znacznie 
przewyższa możliwości tradycyjnej fotobudki.  

  

Zalety: 
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Foto Mozaika – NOWOŚĆ 
Pierwsza tego typu atrakcja w Polsce! 

 
 

 

 
Foto Mozaika przyciąga dużą ilość osób i zatrzymuje ich na dłuższy czas                 
w obrębie stoiska, dzięki czemu o wiele szybciej i łatwiej dotrzesz z ofertą 
do klienta. 
 
 
Zalety: 
 
Promocja marki w social mediach - goście eventu mogą udostępniać                                   
i oznaczać #hasztagiem zdjęcia z grafiką Twojej marki 
 
Narzędzie umożliwiające poszerzanie bazy marketingowej 
 
Angażująca zabawa, która sprawi że klienci zapamiętają Twoją markę na 
długo  
 
Ciekawa pamiątka z eventu - uczestnicy otrzymują e-mailem film z realizacji 
Foto Mozaiki, opatrzony Twoim logotypem  
 
 
Branding:  na grafice, w treści e-maila, w filmie, na ekranie, banerze pod 
mozaiką 
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Greenbox 

Greenbox to technologia umożliwiająca 
umieszczenie Cię na zdjęciu w dowolnej scenerii, 
dopasowanej do eventu. 
 
Zalety: 

 
Zdjęcia wykonane w tej technologii wyglądają 
niemalże jak rzeczywiste 

 
Efektem zabawy jest wydrukowany lub przesłany 
e-mailem obraz, którym uczestnicy mogą się 
dzielić w social media 
 

Branding: logo firmowe na tłach, na których widnieją 
uczestnicy 
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Fotobudka/Gifbudka 

Wysyłka wszystkich materiałów                      
w formie SMS/email 
 
Możliwość udostępniania materiałów 
w social media z poziomu strony www 
 
Możliwość pozyskania nowych 
adresów e-mail do bazy marketingowej 
 
Szerokie możliwości brandingu. 
Modyfikacja layout’u aplikacji wedle 
uznania 
 
 

Fotobudka automatycznie wykonuje i drukuje zdjęcia, 
natomiast Gifbudka tworzy animowane GIF-y.  

Zalety: 
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Funbudka 

Jako jedyna firma na rynku oferujemy możliwość połączenia wszystkich 
atrakcji w jedno urządzenie, nazwane przez nas Funbudką. 
Jest to autorskie rozwiązanie, łączące funkcjonalności kilku urządzeń: 
Giftbudki, Fotobudki, Greenboxa, Social Wall, Instabudka i wielu innych.  

Zaletą rozwiązania jest pełna personalizacja 
Funbudki: 
 
Obrandowanie urządzenia wedle potrzeb 
 
Dostosowanie layout’u do kolorystyki logo 
firmowego 
 
Wybor atrakcji  – łączymy wszystkie 
atrakcje w całość lub wybieramy tylko 
niektóre 
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Malowanie światłem 

/PixelStick 

Zalety: 
 

Efektem zabawy jest oryginalna pamiątka, w formie 
wydrukowanego zdjęcia, która budzi pozytywne 
skojarzenia z marką 

 

Subtelny branding: logo firmy z odpowiednim 
#hasztagiem na zdjęciu oraz urządzeniu 

Malowanie światłem i PixelStick to atrakcje, 
które pobudzają wyobraźnię uczestników                   
i dają niebywałe możliwości kreacji obrazu.  
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Social Wall 

Social Wall wykorzystuje potencjał mediów społecznościowych. 
Dzięki rozwiązaniu  możesz zaangażować swoją widownię 
podczas bankietu, gali, konferencji czy imprezy firmowej.  
 
Zalety  Social Wall: 

 

Narzędzie zachęca do dyskusji, sprawia, że Twoja marka 
będzie chętniej polecana innym 

Pozwala dokumentować i promować atrakcje eventowe                   
w największych na świecie kanałach społecznościowych 

 

Branding: na tle ekranu, na którym są wyświetlane zdjęcia;                       
w portalach społecznościowych, zdjęciach i tłach zdjęć 

 
Jak działa aplikacja? 

Aplikacja gromadzi zdjęcia z dowolnej fotobudki i po kilku 
sekundach wyświetla je na dużym ekranie 

Zdjęcia trafiają również na wybrany fanpage firmowy                                  
z unikalnym # hasztagiem 
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Skaner 3D 

Zalety: 
 
Każdy z uczestników eventu otrzymuje pamiątkę z eventu: 
miniaturową piramidkę, przy pomocy której może wyświetlić 
na smartfonie swój hologram 3D 
 
Branding: logo na miniaturowej piramidce                                                           
i urządzeniu 

 
 

 

Skan 3D to zupełnie nowy pomysł na selfie. Technologia 
umożliwia w ciągu kilku minut przenieść osobę do 
przestrzeni cyfrowej jako obiekt 3D.  

www.ejsakgroup.pl 

Jak działa urządzenie? 

a) Urządzenie skanuje sylwetkę uczestnika eventu 

 

b) Skan prezentujemy w postaci hologramu 3D lub 
drukujemy na drukarce 

 

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
https://www.youtube.com/channel/UCFUQy35dquB5MSQClAHWxdA
https://www.linkedin.com/company/18100725/
http://www.ejsakgroup.pl/


 VR  

(Virtual reality) 

Zalety HTC Vive: 
 

HTC Vive pozwala na swobodne poruszanie się po 
cyfrowym świecie 

Szerokie możliwości brandingu: logo firmowe na: 
urządzeniu, zabudowie ekranu, w aplikacji, 
dedykowanych grafikach ekranie podglądowym 
(zwykłym lub bezszwowym) 

Zalety Samsung Gear VR: 
 

Samsung Gear VR to okulary przenośne,              
z lekką bezprzewodową konstrukcją 
Poza baterią w smartfonie – nie wymagają 
dodatkowego źródła zasilania 

Indywidualny branding: na urządzeniu, 
podgląd logo w aplikacji 

VR to nie tylko rozrywka.                           
To przede wszystkim potężne 

narzędzie wykorzystywane                           
w biznesie, które daje zupełnie 

nowe możliwości interakcji                           
z użytkownikiem.  
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Gra interaktywna Human Joystick 

www.ejsakgroup.pl 

 
Gra sterowana ruchem, oparta o autorski silnik GoFX, wyróżniony 
na międzynarodowym konkursie Intel Business Challenge. Jest to 
jedna z ulubionych atrakcji naszych klientów. 
 

Zobacz film 
 
 
Zalety: 
 

Gra dla jednego/wielu zawodników, wyzwalająca pozytywne 
emocje i skojarzenia z marką 

Sprawdza się świetnie zarówno na imprezach masowych, jak                  
i kameralnych eventach 

Grać można w kilku miastach jednocześnie! 

 
Branding: dostosowanie mechaniki gry do promowanych treści; 
indywidualna grafika i animacja; logo firmowe na planszy gry 

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
https://www.youtube.com/channel/UCFUQy35dquB5MSQClAHWxdA
https://www.linkedin.com/company/18100725/
http://www.ejsakgroup.pl/
http://bit.ly/2tKlILu


Jednoręki bandyta 

Aplikacja na ekran  dotykowy, która umożliwia 
promowanie produktów  
Wygrana w grze następuje w momencie ułożenia grafik 
przedstawiających produkty danej marki 

 
 
Zalety: 
 
Gra zapewnia doskonałą zabawę i wzmacnia  pozytywne 
skojarzenia marką 
 
Branding: modyfikacja aplikacji wedle uznania, logo na 
aplikacji 

www.ejsakgroup.pl 
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Graffiti Wall 

Graffiti Wall to technika malowania „niewidzialnym 
sprayem”.  
 
Zalety: 
 
Efektem twórczej pracy są zdumiewające obrazy, 
drukowane lub przesyłane do uczestników e-mailem 
 
Branding: logo na urządzeniu, realizacjach, 
dedykowanych grafikach, wydrukowanej grafice 
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Leap Motion 

Leap motion to rewolucja w zakresie sterowania 
gestami. Zabawa polega na układaniu wirtualnych 
elementów w przestrzeni 3D za pomocą gestów.  
 
Zalety: 
 
Technologia działa na wyobraźnię użytkownika                 
i angażuje go do działania 
 
Branding aplikacji  
 
Podobną technologię zastosowano w filmie 
Raport Mniejszości 

www.ejsakgroup.pl 
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Video Wall 

  

 

Video Wall to efektowny sposób na zaprezentowanie 
uczestników eventu. 
 
Zalety: 
 

Nieograniczone możliwości personalizacji efektów               
i animacji, dzięki czemu każdy event jest 
niepowtarzalny  
 
Zdjęcia wykonywane są na miejscu  
 
Atrakcja sprawdzi się świetnie: w promowaniu 
wizerunku marek, marketingu, rozrywce, jako 
urozmaicenie stoisk targowych i wystaw 
muzealnych 
 

Branding: logo firmowe na wszystkich realizacjach 

www.ejsakgroup.pl 

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
https://www.youtube.com/channel/UCFUQy35dquB5MSQClAHWxdA
https://www.linkedin.com/company/18100725/
http://www.ejsakgroup.pl/


NFC 

QR to technologia, która stworzyła nowe 
możliwości interakcji z odbiorcą. Skanujesz kod 
i w kilka sekund trafiasz na mobilną stronę 
produktu, który Cię interesuje.  
                                                                                                              
QR kod można otrzymać np. formie wygodnej                 
i  poręcznej karty, opaski lub innego nośnika.  

NFC to technologia stosowana w telefonach 
komórkowych i umożliwiająca przesyłanie danych 
pomiędzy dwoma urządzeniami na bliskie odległości. 
Wykorzystywana jest też do obsługi płatności 
zbliżeniowych.  
 
Aby skorzystać z NFC wystarczy posiadać czytnik                    
i  kartę. 
 

 

QR 

www.ejsakgroup.pl 

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
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Zalety obu rozwiązań: 
 

Technologie sprawdzą się na wszelkiego typu eventach 
 

Dzięki technologii uczestnicy mogą brać udział w konkursach, zbierać punkty, 
kupować produkty, pobierać zdjęcia lub uzyskać bezpośrednio dostęp do strony                     
z materiałami z eventu 
 
Oszczędzasz swój czas, a goście Twojego eventu otrzymują łatwy dostęp do 
wszystkich przygotowanych wcześniej atrakcji 

www.ejsakgroup.pl 

QR i NFC 

 

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
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Rankingi sportowe 

Aplikacja umożliwia tworzenie rankingów na 
wszelkiego typu rozgrywki i zawody sportowe 

Do wyboru aż cztery typy rankingów   

 

Zalety: 

 

Możliwość śledzenia aktualnych wyników                                   
z rozgrywek 

Rejestracja użytkowników 

Możliwość  zaimportowania listy danych z Excela 

Podgląd do systemu 

www.ejsakgroup.pl 

Mobilny 

system rejestracji 

 

Aplikacja na tablety, stworzona dla firm organizujących 
imprezy masowe, na których wymagane jest 
potwierdzenie obecności 

Dzięki aplikacji mobilnej nie musisz już korzystać z 
papierowych list, które wprowadzają niepotrzebne 
zamieszanie 

 

Zalety: 

 

Opcja importowania listy gości wraz z takimi danymi jak: 
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon 

Możliwość zdefiniowania dowolnej danej 

Możliwość wyszukania i odznaczenia danej osoby w 
systemie  

https://www.facebook.com/ejsakgroup/
https://www.youtube.com/channel/UCFUQy35dquB5MSQClAHWxdA
https://www.linkedin.com/company/18100725/
http://www.ejsakgroup.pl/


Klipbook 

Inspiracją do powstania aplikacji były rogi naszych 
brudnopisów z czasów szkolnych, gdzie powstawały 
przeróżne historie, które poprzez szybkie wertowanie 
kartek nabierały tchnienia. 
 
Klipbook to klasyczna poklatkowa animacja w formie 
małej książki. Składa się z dowolnej ilości zdjęć, które 
poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania 
konwertowane są do formatu klipbooka 
 
Zalety: 
 

Możliwość stworzenia dowolnej okładki klipbook  

Szerokie możliwości brandingu logo firmy na sprzęcie, 
logo na zdjęciach i okładkach 
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