


Play Production

Play Production – повний цикл 
рекламного виробництва. 
Компанія входить до складу FILM.UA Group.  

Створена 2018 року.

https://playproduction.online/


Окей, чому ми?
Наш продакшн входить до складу найбільшої у Східній Європі кіностудії FILM.UA. 

А це – 8 своїх павільйонів і повний пакет сервісів, необхідних для виробництва контенту 
на одній території. 

Ми маємо спеціальні умови, переваги та особливі знижки на всі сервіси групи FILM.UA.

Саме тому наша фінансова пропозиція завжди буде вигіднішою, ніж в інших продакшинів 
на ті самі послуги. 

Таким чином ми заощаджуємо Ваш час і бюджет.



FILM.UA Studio
4,2 га неймовірних локацій для рекламних зйомок

8 високотехнологічних павільйонів

8 студій звукозапису

2 анімаційні компанії

3 студії постпродакшну 

склад декорацій і реквізиту (> 60 000 одиниць)

костюмерна (> 50 000 одиниць)

ресторанний комплекс і свій кейтеринг 

автопарк (колекція раритетних ретроавтомобілів)

кінотеатр

кіноселище



Play Production



Потужний рекламний продакшн
Work hard. Have fun. No drama.

Ми можемо організувати зйомку будь-де та за будь-яких 
умов. Топимо за якість. 

Екранізуємо найскладнішу ідею. Або ж можемо 
її анімувати. As you wish.

Дістанемо зірку і з неба, і зі сцени, бо працюємо хардово, 
а драму залишаємо у кадрі.



аф

Що ми можемо?

1Ігрові ролики 
будь-якого 
масштабу 2Ролики 

з 3D-анімацією 3Ролики 
з 2D-анімацією 4Ролики 

з CG 5Ролики 
зі складним 
постпродакшном

6Зйомки 
з піротехнікою 7Зйомки 

з зірками 8Зйомки  
з дітьми 9Зйомки  

з тваринами 



Маємо досвід роботи з топовими режисерами
 

Відомий кінорежисер 
і кліпмейкер. Створює 
неперевершені динамічні 
історії для таких брендів, 
як «Садочок», Activia, Fa Men, 
Flint, «Сан Саныч», та багато 
інших

Любомир Левицький

Серед здобутків – рекламні 
кампанії для Samsung, 
Nokia і Watsons, fashion-
відео для Syndicate, 
Litkovskaya, а також кліпи 
для «Океану Ельзи», 
Джамали, The Hardkiss. 
На його рахунку – відео-
графія балету The Great 
Gatsby.

Ігор Стеколенко

Відомий креативними 
роликами для Евро-2012. 
Серед рекламних робіт 
слід виділити роботи 
створені для Life, 
«Київстар», Nestle,
«Оболонь», Coca Cola, 
Unilever, UNICEF, 
«Львівське» та інші.

Юліан Улибін

Режисер анімаційних 
фільмів «Викрадена 
принцеса» та «Мавка. 
Лісова пісня» студії 
Animagrad. Створював 
рекламні ролики 
для Nesquik, «Тёма», 
«Живчик», Tuc, «Локо 
Моко», Bayer, «Фрекен 
Бок» та інші.

Олег Маламуж

Один із тих українських 
режисерів, які користу-
ються найбільшим попи-
том. У його портфоліо 
входять рекламні 
кампанії McDonald’s, 
«Галичина», Activia, 
Heineken, «Львівське», 
Volia, Galstena, «Весела 
Корівка» та багато 
інших.

Павло Ковтун

Автор рекламних роликів  
для «Фаворит спорт», 
«Моршинська»,  Samsung, 
«Фрекен Бок», Huawei, 
«ПриватБанк», WOG, 
«Хортиця». Створює про-
моролики для телеканалів. 
Знімає кіно. Режисер
багатьох музичних кліпів, 
тож має досвід роботи 
із зірками.

Максим Ксєнда



Маємо досвід роботи з топовими зірками

Українські селебріті

Марія Ефросиніна

Олег Винник

Настя Каменських 

DZIDZIO

95 Квартал: Євген Кошовий та Юзік 

Олена Вінницька

Надія Мейхер 

Павло Зібров

Віталій Козловський

Володимир Остапчук 

Олексій Суханов 

Дмитро Каднай 

Ліда Лі 



Наші улюблені кейси

https://vimeo.com/361083902
https://vimeo.com/361084219
https://vimeo.com/361084794
https://vimeo.com/361084180
https://vimeo.com/361083945
https://vimeo.com/401945999


Наші улюблені кейси

https://vimeo.com/401954223
https://vimeo.com/401920328
https://vimeo.com/472667875
https://vimeo.com/361084491
https://vimeo.com/361084063
https://vimeo.com/491203217


Нам довіряють



playproduction.ua

Шоуріл

Познайомимось ближче?

Дивитися Дивитися

Vimeo

https://vimeo.com/492477772
https://vimeo.com/playproductionua
https://www.instagram.com/playproduction.ua/


вул. Закревського, 22
м. Київ, 02222, Україна
тел: +380 (66) 811 12 22 
email: info@playproduction.online

Keep in touch




