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Świat Komunikacja wizualna

W tym artykule zaprezentujemy przykładowe projekty fi rmy 

voxelstudios™, które okazały się skuteczne na tak różnych etapach 

inwestycyjnych, jak przetarg publiczny, przygotowanie i realiza-

cja inwestycji oraz monitoring inwestycji infrastrukturalnych. 

Udowodnimy też, że komunikacja wizualna projektu zaczyna 

się dużo wcześniej niż umieszczenie tablicy informacyjnej czy 

logotypu fi rmy wykonawczej na maszynach budowlanych. Poka-

żemy, jaką rolę w skomplikowanym i konkurencyjnym sektorze 

odgrywa tworzenie narzędzi i materiałów komunikacyjnych na 

wszystkich poziomach, od zaktualizowanej strony internetowej 

po kompletne portfolio oraz wideo korporacyjne, które umacnia 

wizerunek fi rmy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niej.

Przykładem ewolucji narzędzi komunikacyjnych są prezenta-

cje ofert przetargowych. Obecnie fi rmy startujące do przetargów 

publicznych coraz częściej oprócz dokumentacji technicznej 

załączają także dokumentację w formie prezentacji multime-

dialnej.

Rodzaj prezentacji zależy od projektu, ale ogólnie składa się 

z wizualizacji (infografi e lub obrazy 3D) oraz obrazów rzeczy-

wistych (zdjęcia i wideo), za pomocą których przedstawia się 

Narzędzia komunikacji wizualnej 
na rynku budowlanym
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Komunikację wizualną można zdefi niować jako porozumiewanie się przez obraz, m.in. rysunek, fotografi ę, fi lm, wizualizację 3D czy ani-
mację. Prawdopodobnie jest najważniejszą formą komunikacji wśród nowoczesnych środków przekazu. W wielu przypadkach znajomość 
jej zasad i narzędzi gwarantuje dotarcie do wytypowanej grupy odbiorców z właściwą informacją.

Fotomontaż tunelu pod obwodnicą M30 w Madrycie
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projekt, poszczególne etapy jego realizacji oraz 

efekt fi nalny w postaci wirtualnego spaceru po 

gotowym obiekcie.

Prezentacja pomaga w zrozumieniu zapropo-

nowanego rozwiązania, zaplanowaniu harmono-

gramu prac, etapowania i przebiegu realizacji pro-

jektu. Często jest także elementem wyróżniającym 

ofertę od złożonych przez inne fi rmy.

Multimedialne prezentacje wirtualne 3D, wizu-

alizacje, fotomontaże i wideo umożliwiają lepsze 

zrozumienie projektu. Przykładem było opraco-

wanie profesjonalnej prezentacji 3D do ofert prze-

targowych rozbudowy metra w Madrycie, Maladze 

i Sewilli.

Innym przykładem jest multimedialne przedsta-

wienie różnorodnych prac budowlanych podczas 

budowy tuneli pod obwodnicą M30 w Madrycie.

Z kolei wiadukt 200-lecia w Meksyku, o długości 

32 km, jest obecnie jedną z głównych rządowych 

inwestycji budowlanych, a wizualizację procesów 

i etapów budowlanych stworzyło voxelstudios™, 

pomagając w ten sposób zademonstrować cały 

wachlarz możliwości technicznych wykonawcy 

przy tak ważnym projekcie.

Innym istotnym elementem komunikacji jest 

rejestracja poszczególnych etapów realizacji bu-

dowy. Przeprowadzenie wizyty na budowach oraz 

opracowanie profesjonalnej dokumentacji w for-

mie bardzo dobrej jakości zdjęć oraz fi lmów wi-

deo pozwala stworzyć rzetelne archiwum projektu 

i jego realizacji.

voxelstudios™ fotografuje, fi lmuje i dokumentuje 

małe i duże budowy oraz wielkie inwestycje, two-

rząc materiał o najwyższej jakości, który następnie 

może być wykorzystywany do różnego rodzaju 

prezentacji w trakcie i po zakończeniu projektu, 

tj. wizyty na budowach, monitoring, nadzór oraz 

promocja i reklama fi rmy.

Obecnie voxelstudios™ przygotowuje dokumen-

tację fotografi czną i wideo najbardziej reprezenta-

cyjnego, nowego odcinka Kolei Dużych Prędkości 

na trasie Madryt – Walencja, nad zbiornikiem 

wodnym w Contreras.

Możliwości tworzenia atrakcyjnych prezentacji 

są praktycznie nieograniczone, a doświadczenie ze-

społu jest bardzo bogate. W ciągu pięciu lat istnie-

nia, realizując ponad 300 projektów, voxelstudios™ 

udowodniło, że potrafi  w skuteczny sposób przy-

gotować prezentacje fi rm, projektów i ofert.

Obecnie voxelstudios™ prowadzi działalność 

w Polsce, Hiszpanii i Meksyku. Wykorzystując 

swoje bogate doświadczenie, pomaga fi rmom uzy-

skać wartość dodaną do projektów przez tworzenie 

narzędzi promocji dla tych fi rm.

voxelstudios™ współpracuje z czołowymi biu-

rami projektów i fi rmami wykonawczymi działają-

cymi na rynku budownictwa infrastrukturalnego, 

jak również z instytucjami publicznymi, nadzoru-

jącymi realizację projektów infrastrukturalnych.

Więcej informacji o fi rmie voxelstudios™ oraz 

przykłady zrealizowanych projektów znaleźć 

można na stronie www.voxelstudios.pl. Wizualizacja realizacji inwestycji Kolei Dużych Prędkości Madryt – Walencja

Wizualizacja wiaduktu 200-lecia w Meksyku

Wizualizacja metra w Maladze
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Więcej naszych projektów na stronie:

cyfrowa kreacja obrazu | | wideo korporacyjne

komunikacja wizualna
projektów inzynieryjno-budowlanych

wizualizacje animacje 3D| | |spacery wirtualne wirtualne wizyty na budowach

identyfikacja wizualna

    stacja kolei podmiejskich - barcelonastacja kolejowa - cuenca stacja kolei duzych predkosci - tarragona

wiadukt 200-lecia - meksyk pałac celny, muzeum w maladze rozbudowa mostu w rande - galicja

wezeł drogowy w galicji uniwersytet w saragossie

specjalisci w dziedzinie wizualizacji i animacji 3D




