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„OLBRZYMY OCEANÓW“ to fascynująca i imponująca wystawa największych 
stworzeń żyjących w głębinach oceanów i mórz.
Wystawę obejrzało ponad milion osób odwiedzających centra handlowe 
w Czechach, Polsce, Austrii, Serbii, na Słowacji, Litwie i we Włoszech.

Wszystkie eksponaty są kopiami największych okazów danego gatunku,
wykonanych na podstawie szczegółowych szablonów pochodzenia naukowego.
Mogą one służyć jako prawdziwe narzędzia edukacyjne.

Niektóre eksponaty są przedstawione w scenariuszu tematycznym 
wypełniającym historię wystawową.
Wystawa składa się dużego zbioru 15 stoisk z 11 eksponatami. Wystawa
zawiera również interaktywną strefę z fotopointem.

Czas trwania wystawy: 4-6 tygodni.











Płetwal Błękitny

Wymiary eksponatu: 6m x 2m 
Minimalna potrzeba miejsca: 7m x 3m
Specyfikacja: eksponat statyczny na podeście.

Kałamarnica olbrzymia

Wymiary eksponatu: 5m x 2,5m 
Minimalna potrzeba miejsca: 6m x 3,5m 
Specyfikacja: eksponat statyczny
Przeznaczony do zawieszenia w przestrzeni.



Kaszalot spermacetowy

Wymiary eksponatu: 4,7m x 1,5m 
Minimalna potrzeba miejsca: 5,7m x 2,5m
Specyfikacja: eksponat z ruchomym pyskiem na 
podeście.

Manta (diabeł morski)

Wymiary eksponatu: 3,3m x 3,2m 
Specyfikacja: eksponat statyczny 
przeznaczony do zawieszenia w przestrzeni 
ustawiony w scenariuszu z nurkami.



Orka oceaniczna

Wymiary eksponatu: 3,7m x 2m 
Minimalna potrzeba miejsca: 8m x 3m 
Specyfikacja: eksponat statyczny
na podeście lub umieszczenie
w scenariuszu dynamicznym 
podczas polowania na fokę.

Żarłacz biały

Wymiary eksponatu: 3,2m x 1,5m 
Minimalna potrzeba miejsca: 4,2m x 2,5m

Specyfikacja: eksponat statyczny
na podeście umieszczony w scenariuszu 
z nurkiem w klatce.



Keporkak

Wymiary eksponatu:
4m x 4m x 8m
Minimalna potrzeba miejsca: 8m x 6m
Specyfikacja: ogromny statyczny eksponat.
Rozmiar wyjścia od podłogi do 
wysokości 8 metrów.
Umieszczenie w scenariuszu wirowym wody.

Szczęki i zęby rekinów

Specyfikacja: dodatkowe eksponaty 
to trofea nurków, kolekcja jest 
największa w Europie Środkowej.
W kolekcji znajduje się
prehistoryczny ząb Megalodona,
ma 1,6 – 16 milionów lat
oraz inne ciekawe eksponaty.



POZOSTAŁE EKSPONATY

Narwal Jednozębny: rozmiary 4 x 1,2m, prostor 5 x 2,5m
Głowomłot Pospolity: rozmiary 2,7 x 1,2m, prostor 3,7 x 2,5m 
BiałuchaArktyczna: rozmiary 3 x 1,4m, prostor 4 x 2,5m 
Butlonos Zwyczajny: rozmiary 2 x 1m, prostor 3 x 2m
Żarłcz Biały: rozmiary 3,2 x 1,5m, prostor 4 x 2m
Głowomłot, Narwal i Żarłcz z możliwością zawieszenia w przestrzeni.



STREFA INTERAKTYWNA

W celu lepszego zapoznania się ze światem Olbrzymów oceanów dla zwiedzających przygotowana 
została strefa interaktywna z obsługą działającąw trakcie całej wystawy.

Ściana dźwięku: dźwięki zwierząt morskich: wieloryba, delfina.
Rzeczywistośćwirtualna: projekcje 3D morskich zwierząt.



MARKETINGOWE WSPARCIE WYSTAWY

Materiały graficzne - kształtowania własnego stylu komunikacyjnego
Informacja prasowa dla mediów i na www galerii
Spoty - 2 propozycje spotów radiowych
Materiały tekstowe i fotograficzne do sporządzenia planu eksponatów
Opisy do wszystkich eksponatów w formie infostojaków
Projekcja dokumentów i animacje LED TV.

MOBILNA REKLAMA WYSTAWY

Plakatowaniew wytypowanych lokalizacjach 1 500 plakatów
Samochód reklamujący wystawę Jeep Wrangler lub MINI Cooper z deską surfingową na dachu
Spoty reklamowe emitowane z auta

PRODUKCJA
Transport, montaż i demontaż



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

AGNIESZKA TARKOWSKA
agnieszka@piroefekt.pl

509 052 618

RAFAŁ ARSZYŃSKI
info@piroefekt.pl

790 300 570
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