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Miejsce o wysokiej kulturze i unikalnym designie, 
wielowymiarowa agencja kreatywna, kompleksowa 
produkcja - od pomysłu do realizacji, innowacyjne studio 
łączące rzemiosło z artyzmem, miejsce prestiżowych 
wydarzeń. Kreujemy i wyznaczamy trendy. 

Witamy w STUDIO BANK!
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Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, jest jak stempel w historii miasta. 
Ciekawa architektura intryguje i stanowi unikatową oprawę dla zabytkowego wnętrza.  
Ten gmach przedwojennego Banku Polskiego jako jeden z nielicznych w Warszawie przetrwał 
II wojnę światową.
Ponadstuletnią bogatą historię tego miejsca widać na każdym kroku. Zachowano tu oryginalne 
wysokie na 7 metrów ceglane arkady i zabytkową mozaikę na posadzce. Niebanalna aranżacja, 
designerskie wyposażenie i klimatyczne oświetlenie nadają nowoczesny i niepowtarzalny 
charakter wnętrzu, które inspiruje i daje nieograniczone możliwości. 

Studio Bank to wciąż wyjątkowe miejsce na eventowej mapie Warszawy.
W jednym wnętrzu znajdują się agencja kreatywna, nowoczesne studio fotograficzne  
i filmowe, multimedialna strefa konferencyjno-warsztatowa  oraz wyjątkowa przestrzeń 
eventowa, idealnie nadająca się  do organizacji róznego typu wydarzeń, konferencji, spotkań 
firmowych, pokazów mody i premier. Plastyczne wnętrze pozwala zrealizować dowolne 
pomysły i aranżacje, uwydatnijąc niepowtarzalny charakter wydarzeń, które na długo zostają 
w pamięci.

Wielu twórców zaprezentowało tu swoje filmy i organizowało wernisaże swoich dzieł. Wielkie 
światowe marki ogłaszały premiery produktów, a autorytety ze świata mody, desuignu i filmu 
prowadziły kreatywne warsztaty.

Studio Bank to centrum spotkań wybitnych osobowości, mistrzów i ludzi szukających inspiracji, 
nowych pomysłów. Miejsce biznesowych przedsięwzięć i kameralnych przyjacielskich spotkań 
oraz bank wspomnień - tu swoje sesje zdjęciowe, plany filmowe, wernisaże a także wykłady 
realizowały wybitne osobowości, m.in. Tomek Sikora, Ryszard Horowitz, Ryszard Lenczewski, 
Tomasz Tomaszewski, Paweł Edelman, Arkadiusz Tomiak, Danuta Szaflarska, Ewa Ewart, czy 
zdobywca dwóch Oscarów Neil Corbould. 
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Zapewnia wsparcie organizacji eventów - możliwość wynajęcia oświetlenia, nagłośnienia, 
zabudowy scenograficznej, wyposażenia designerskiego i najnowocześniejszych rozwiązań 
multimedialnych. Organizacja niebanalnych atrakcji: gwiazdy, koncerty, spektakle, efekty 
specjalne, pirotechnika.

Komplesowe działanie - od pomysłu do realizacji. 
Kreacja, inwencja oraz reagowanie na pomysły i potrzeby klientów. Dbałość o profesjonalizm 
i najwyższy standard usług na każdym eytapie produkcji.
 
Potencjał zgranego zespołu profesjonalistów, jak i grona fachowców i ekspertów 
w wielu dziedzinach, tj. fotografia, film, reklama, coaching, personal art branding, 
stylizacje, wizaż, fryzjerstwo, scenografia.  A przede wszystkim pasja w działaniu.

Aromatyczna kawa i szlachetne herbaty dla wszystkich gości. Na zamówienie: kreatywni  
kucharze i mistrzowie sztuki kulinarnej do dyspozycji,  według indywidualnych 
preferencji - oryginalne menu, najwyższa jakość i wykwintny serwis. 

To właśnie STUDIO BANK. Przekonajcie się sami: Daniłowiczowska 18B, Warszawa.
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Kompleksowa organizacja wydarzeń, koordynacja produkcji i profesjonalne doradztwo. 

• miejsce - wyjątkowa lokalizacja i inspirujące wnętrze

• multimedialna przestrzeń konferencyjna 

• adaptacja proscenium i strefy prelegenta

• oświetlenie eventowe i efektowe 

• oświetlenie fotograficzne - elementy dekoracyjne

• konsultacje scenograficzne

• scenografia i indywidualna aranżacja przestrzeni 

• designerskie wyposażenie i meble eventowe

• modelowanie i renderowanie, projektowanie 3D 

• sumienna obsługa o wysokim standardzie

• profesjonalna relacja z wydarzenia (foto, video, making of, live streaming)

• opracowanie, realizacja i postprodukcja materiałów  
promocyjnych
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Praktyczne informacje
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studia

Powierzchnia : 200m2
Garderoba
Aneks Kuchenny
Antresola
Wi-fi



CYKLORAMA
   - wys: 630 cm
   - szer: 670 cm
   - głębokość: 650 cm
   - odejście: 1260 cm

ZABYTKOWA PRZESTRZEŃ
   - żeliwne, ręcznie kute okno
   - oryginalna posadzka z lat 30-tych
   - wysokie ceglane sklepienie

DOGODNY DOSTĘP
   - rampa rozładunkowa
   - winda towarowa
   - podjazd
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CHILLOUT
   - coworking
   - kreatywna przestrzeń   
   - relaks

KUCHNIA
   - funkcjonalna
   - wyposażona
   - przyszna kawa :)

STYLOWE WNĘTRZE
   - sztuka
   - meble
   - design
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MAKEUP
   - 2 stanowiska
   - suszarka do włosów
   - zróżnicowane oświetlenie

GARDEROBA
   - żelazko tradycyjne i parowe
   - szlafroki, koce
   - duże lustra

ŁAZIENKA
   - prysznic
   - ręczniki, kapcie kąpielowe
   - podstawowe kosmetyki
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OŚWIETLENIE BRONCOLOR
   - bardzo duży wybór sprzętu   
   - jesteśmy członkiem prestiżowego 
     World Light Rental

ŚWIATŁO CIĄGŁE
   - różnorodne źródła światła
   - osprzęt

GRIP
   - sprzęt Avenger / Manfrotto 
   - butterflay’e w kilku gabarytach 
     z różnorodnymi tkaninami
   - duży wybór statywów
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SPRZĘT ZDJĘCIOWY I OPTYKA
   - aparaty Nikon, Sony
   - optyka Zeiss, Nikkor, Canon

ŚREDNIOFORMATOWY 
SPRZĘT ZDJĘCIOWY
   - przystawki PhaseOne
   - optyka Schneider

SPRZĘT FILMOWY
   - kamery Sony i Canon
   - kompletne zestawy zdjęciowe
   - wsparcie asystenta
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GREENBOX I TŁA
   - greenbox w wielu rozmiarach
   - duży wybór teł
   - czarne kotary do wysłonięcia studia

ZASILANIE
   - gniazdo trójfazowe 32A 
   - rozdzielnia elektryczna
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MAKING OF
   - ekipa realizatorów
   - własny sprzęt
   - kompleksowa realizacja



CATERING
   - współpraca z doświadczonymi 
     kucharzami i restauracjami
   - sprzęt cateringowy
   - menu dostosowane do diety

TRANSPORT SPRZĘTU
   - Peugeot Boxer 3,5 tony
   - obsługa transportu
   - regały na sprzęt
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Produkcja WIFI I STREAMING
- szybkie i pewne łącze internetowe
 



SYSTEMY WYSTAWIENNICZE
   - mobilny system Cleverframe
   - zabudowa scenograficzna, konferen-
cyjna  

MEBLE EVENTOWE
   - design
   - elementy scenograficzne
   - bogata oferta
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Produkcja POSTPRODUKCJA
   - fotograficzna
   - filmowa 
   - grafika 3D
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Bank Kontakt

Studio Bank Creative Space —

Studio Bank

ul. Daniłowiczowska 18B
00-093 Warszawa

+48 502 723 324
+48 22 828 00 56
biuro@studiobank.pl
www.studiobank.pl


