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Wytwórnia artCONNECTION music zajmuje się realizowaniem projektów 
wydawniczych, działaniami w obrębie szeroko pojętego marketingu 
muzycznego i PR oraz kompleksową obsługą artystów na zasadzie 
managementu. 

Muzyka to nasza pasja - jako wytwórnia muzyczna zajmujemy się jej 
kompleksową produkcją i wykorzystaniem na wielu płaszczyznach. 
Połączenie wieloletniego doświadczenie, potencjału twórczego naszych 
producentów i kompozytorów to gwarancja produkcji muzyki na najwyższym 
poziomie, w każdym z gatunków, od elektroniki po nagrania muzyki 
klasycznej. Nasze nagrania są realizowane w najlepszych studiach i salach 
koncertowych, a nasza muzyka pojawia się w wielu rozgłośniach radiowych i 
reklamach znanych marek m. in. BelVita, mBank.  

Założycielem wytwórni fonograficznej artCONNECTION music jest wokalista, 
producent muzyczny - Paweł Kowalczyk „KOVALCZYK”.  

Witamy w artCONNECTION music    
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artCONNECTION music  OFERTA:   

MUZYKA DO REKLAM  

Muzyka na  zamówienie - usługa realizowana przez naszą wytwórnie 
fonograficzną  artCONNECTION music, w ramach której produkcja 
muzyki odbywa się specjalnie na potrzeby przedstawionego projektu. 
Doświadczenie naszych producentów i kompozytorów to gwarancja 
produkcji muzyki na najwyższym poziomie, w każdym z gatunków, od 
elektroniki po nagrania muzyki klasycznej. Nasze produkcje muzyczne  
pojawiły się w wielu reklamach znanych marek. 

Nasza oferta:  

• Kompleksowa produkcja muzyki do spotów reklamowych (radio, TV, 
Internet, kino), jingli, filmów promocyjnych, korporacyjnych oraz 
fabularnych 

• Udźwiękowienie multimediów: audiobooki, prezentacje, strony www  
• Autorskie kompozycje 
• Udźwiękowienie filmów fabularnych orkiestrą symfoniczną 
• Opracowanie oprawy muzycznej na potrzeby wydarzeń i eventów 

Posłuchaj naszego materiału jako propozycji komercyjnych:  
DEMO 2016: https://youtu.be/YRgim6mpo_c 

PRODUKCJE MUZYCZNE  

artCONNECTION music jest wydawcą docenionych na rynku muzycznym 
projektów kulturalnych takich jak: międzynarodowy „Beata Szalwinska’s 
Aconcagua Project”, który był światową wizytówką kulturalną Luksemburga, 
analogowo zarejestrowany „KOVALCZYK BIG BAND PROJECT” doceniony 
znakomitymi recenzjami w kraju i zagranicą, wspólnego projektu z Polskim 
Radiem S.A. pt. „Muzyka polska”, utytułowanej we Francji nagrodą Złotego 
Orfeusza 2016,  orkiestry Sinfornia VIVA.  

Nasza oferta:  

• Kompleksowa produkcja materiału muzycznego: single, całe albumy 
• Kompleksowa organizacja nagrań audio, w tym: zakup, produkcja 

podkładów, utworów dźwiękowych  
• Autorskie kompozycje  
• Realizacja nagrań z orkiestrą  dętą, symfoniczną  

Posłuchaj naszych produkcji:  
KOVALCZYK BIG BAND PROJECT: https://youtu.be/gmolGH8xWaA 
SINFONIA VIVA: https://youtu.be/ChzwrPppz4I 
Szalwinska’s Aconcagua Project: https://youtu.be/IP_QWazaGdc 
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Oferujemy również kompleksowe usługi VIDEO:    

SPOTY REKLAMOWE  

Spot reklamowy - to film reklamujący dany 
produkt, markę, ideę, kampanię społeczną. 
Standardowo rozumiana reklama emitowana w 
telewizji, Internecie.  
Oferujemy stworzenie kreacji, napisanie 
scenariusza oraz produkcje spotu. 

Wybrane produkcje:  

TELEDYSKI  

Produkcja teledysków - produkujemy wszystko we 
własnym zakresie. Zaczynamy od pomysłu i 
przedstawienia scenariusza następnie przechodzimy 
do produkcji i postprodukcji. Realizujemy  również 
materiały typu „Making of…” z planu zdjęciowego.  

To nie wszytko! 
Dzięki naszym usługą PR promujemy teledyski 
w social media i w mediach (usługi: ePR, Social 
Media Video), a oficjalne partnerstwo z VEVO 
i YouTube pomaga nam dystrybuować i promować 
video w całej sieci.   

Nasze produkcje: 

VIDEO PR 

Video promocyjne lub tzw. spot wizerunkowy - to film 
video z wydarzeń, konferencji, eventów, koncertów oraz 
backstage i making of..., często są to materiały w formie 
dokumentu, który przedstawia, ciekawie opowiadają o 
kampanii społecznej, inicjatywie, płycie, trasie 
koncertowej lub o produkcie. Dzięki spotom 
wizerunkowym firma może zaprezentować siebie samą, 
swoje produkty, markę, zorganizowany event lub 
kampanię.  

Za pomocą naszej usługi Social Media Video, 
stworzymy w mediach społecznościowych, firmowy 
profil video, która poprawi komunikację z Twoim 
otoczeniem biznesowym! 

Nasze produkcje:  
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Czym jeszcze się zajmujemy?

                       
                      WYDAWNICTWO  

Kompleksowa obsługa fonograficzna  

                       
                      DYSTRYBUCJA  CYFROWA 

Kompleksowa dystrybucja cyfrowa projektów muzycznych 
Pakiet e-PR  - profesjonalne wsparcie sprzedaży muzyki w 
Internecie: 

                       
                      MANAGEMENT  

Kompleksowa obsługa managerska 

 

                       
                                            PUBLIC RELATIONS  

Kompleksowa obsługa PR w ramach usługi CULTURE 
& MUSIC PR 

                       
                      PRODUKCJE  

Komp leksowa p rodukc ja ma te r i a łu 
muzycznego i udźwiękowień do filmów, 
seriali, programów tv i radiowych, reklam, 
spotów 



Pracowaliśmy m.in. dla: 



CONNECTION MEDIA 

KONTAKT: 

CONNECTION MEDIA  
Tel. 22 405 04 22 
Kom. 795 932 164, 601 131 556 
Biuro: biuro@connection.com.pl 
CONNECTION public  relations  www.CONNECTION.com.pl   
artCONNECTION music  www.artCONNECTIONcom.pl  

CONNECTION public relations -  agencja public relations, social media i marketing,  artCONNECTION music - wytwórnia fonograficzna 
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