


Famous Click Studio este un proiect ce a luat viaţă în 2014. La acel moment, fondatorul a fost un fotograf cu o vastă
experienţă, 8 ani, în industria conceptului vizual. După ce a descoperit variaţia de posibilităţi pe care le oferă, acesta a 
ales să folosească anumite calităţi pentru a-şi atrage clientela. Vorbim aici despre flexibilite, înţelegere şi, cel mai
important, despre profesionalismul pe care tu îl cauţi. Astfel, în 2018, s-a produs inevitabila schimbare şi Famous Click a 
devenit o agenţie de producţie publicitară, cu tot pachetul, studio foto/video, departament web și departament de 
creație. Cu alte cuvinte, Famous Click expune în imagini brandul prin care tu doreşti să te impui prin impact şi notorietate. 

POVESTEA NOASTRĂ



Fotografiile pot transmite emoții, pot ilustra clipe de 
spontaneitate, pot genera noi dorințe, pot inspira sau te
pot face să vrei să descoperi mai mult. 
Împreună, identificăm nevoile tale și găsim cea mai bună
soluție creativă. 
Fie că vrei ca restaurantul tău să devină cel mai popular 
loc de pe Instagram, fie că ai nevoie de un portofoliu de 
prezentare pentru cariera ta de actor sau model ori vrei
să documentezi un subiect care te pasionează, aici
începe totul. 
La Famous Click ne mândrim cu atenția pentru detalii și
cu pasiunea pentru poveștile bine spuse. 

SERVICII FOTO COMPLETE



Iată ce putem face pentru tine:

➢ Fotografie comercială și de eveniment (evenimente
corporate)

➢ Fotografie de produs și industrială
➢ Fotografie beauty (glossy, casting)
➢ Fotografie culinară (food & drink)
➢ Fotografie artistică
➢ Fotografie imobiliară
➢ Fotografie pentru hoteluri, restaurante și pensiuni
➢ Fotografie auto, pentru branduri auto, importatori și

distribuitori
➢ Filmări și fotografii aeriene
➢ Servicii video (video documentar, vlogging, interviu, 

clipuri muzicale, spoturi comerciale etc.)

SERVICII FOTO COMPLETE



SERVICII FOTO COMPLETE

Fotografie de produs



SERVICII FOTO COMPLETE

Fotografie culinară



SERVICII FOTO COMPLETE

Fotografie Fashion&Beauty



SERVICII VIDEO COMPLETE

Orice afacere are propria poveste. Oferă-le clienților posibilitatea de a o descoperi alături de tine.
Famous Click susține povestea brandului tău și îți pune la îndemână toată experiența și pasiunea necesare
transmiterii unui mesaj concis, structurat și convingător.

Un conținut video relevant determină utilizatorii să rămână mai mult timp pe site-ul tău. Timpul petrecut de 
aceștia pe site-ul tău semnalează motoarelor de căutare că acolo există un conținut valoros.
O prezență online cât mai vastă este ținta oricărei afaceri. Intrând în grațiile acestor motoare de căutare, 
putem mări vizibilitatea brandului și câștiga o reputație extraordinară.



SERVICII VIDEO COMPLETE

Iată cum te putem ajuta:
➢ Videoclipuri pentru web-marketing
➢ Spoturi TV
➢ Testimoniale
➢ Demonstraţii de produs
➢ Vlog video
➢ Prezentări pentru gale şi expoziţii comerciale
➢ Online video content pentru Youtube, social media Filmări aeriene
➢ Voice over
➢ Scurt metraj
➢ Documentar
➢ E-learning video content
➢ Videoclipuri educaţional
➢ Making-of
➢ Interviuri



CONCEPT VIZUAL

Ai nevoie de o IDENTITATE VIZUALĂ PUTERNICĂ!

De la spot video, gingle muzical, fotografii
reprezentative, până la broşuri, pliante sau
cataloage, Famous Click îți poate oferi tot 
ceea ce ai nevoie pentru a deveni cunoscut 
și a te face remarcat.

Atât separat, cât și împreună, aceste elemente sunt vectori de imagine importanți în comunicarea publicitară. 
Materialele printate, materialele audio/video pot fi ambasadorii companiei tale. Este vital ca mesajul pe care îl
comunică să ajungă la destinatar, să fie înţeles şi să fie memorat.



SERVICII AUDIO COMPLETE

Sunetul are cel mai important rol într-un material publicitar. Datorită unui sunet cu o calitate
ridicată, materialul publicitar ajunge sa fie omogen și ușor de consumat de către publicul larg.

Pentru un sunet excepțional nu este nevoie
doar de un echipament de ultimă generație.
Pentru un sunet de înaltă performanță este
nevoie de o întreagă echipă specializată în 
acest domeniu.



SERVICII AUDIO COMPLETE

• Editare audio pentru film artistic şi documentar
• Post-procesare sunet pentru film artistic şi documentar
• Mixaj sunet 5.1 pentru film artistic şi documentar
• Post-sincron de dialog
• Dublaj de film artistic şi de animaţie

• Casting voci pentru dublajul de film
• Producție muzicală
• Înregistrări muzicale
• Masterizare muzică
• Masterizare DCP, DVD şi Blu-ray 



SERVICII AUDIO COMPLETE

• Inregistrări sunet în teren pentru film şi spectacol
• Sonorizări şi video proiecţii pentru evenimente (festivaluri)
• Producţie audio pentru spectacole
• Scenografie audio-vizuală



SERVICII WEB DEVELOPMENT

Un web design excepțional spune o poveste la fiecare click!

Impactul digital al afacerii tale este cel care dictează succesul.

Dezvoltarea web este una dintre pasiunile noastre, iar pasiunea ne 

ajută să ducem lucrurile la un alt nivel. 

Ne concentrăm pe rezultate, iar experiența își spune cuvântul. Ne 

folosim abilitățile tehnice și înțelegem cât de importante sunt 

obiectivele afacerii Dvs. 

Analizăm brandul și descoperim potențialul acestuia în mediul 

online, astfel maximizând rezultatele.



SERVICII WEB DEVELOPMENT

Realizare Website Prezentare

Pachetul de realizare al unui website de prezentare include:

• Găzduire dedicată 12 luni pe servere de ultima generaţie
• Identitate vizuală companie (logo, design, cărţi de vizită etc.) 
• Design custom şi responsive adaptat domeniului de activitate
• Optimizare SEO Onpage
• Optimizare performanţe de încărcare
• Panoul de control al siteului, uşor de utilizat
• Sistem de securitate avansat şi certificat SSL
• Trackere de statistică (Analytics şi Google WebmasterTool)
• Formulare de cerere ofertă şi de contact
• Module Cookies şi GDPR (inclus şi politicile) 



SERVICII WEB DEVELOPMENT

Realizare Magazin Online

Pachetul de realizare al unui magazin online include:

• Găzduire dedicată 12 luni pe servere de ultimă generaţie
• Identitate vizuală companie (logo, design, cărţi de vizită etc.) 
• Design custom adaptat domeniului de activitate şi responsive
• Optimizare SEO Onpage
• Optimizare performanţe de încărcare
• Panoul de control al siteului, uşor de utilizat
• Sistem de securitate avansat şi certificat SSL
• Trackere de statistică (Analytics şi Google WebmasterTool)
• Formulare de cerere ofertă şi de contact
• Module Cookies şi GDPR (inclus şi politicile) 



SERVICII PRINT

Prin Famous Click divizia de print, ne-am propus să oferim servicii complete de tipar digital 
și imprimări promoționale.

➢ Print textile
➢ Print autocolant
➢ Print banner
➢ Grafică și DTP
➢ Tehnoredactare
➢ Transfer termic
➢ Serigrafie
➢ Decupaj autocolant
➢ Stampile
➢ Tipar



CONTACT

One Click away from being Famous!
Ne puteți contacta telefonic, dar și prin intermediul formularului de contact. 

Punct de lucru
Piața Presei Libere
București, România
Telefon
+40 – 770 274 906
+40 – 773 928 624

contact@famousclick.ro
www.famousclick.ro

Ne puteți contacta telefonic, dar și prin email.
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Vă mulțumim pentru atenție!


