
Wojskowy Instytut 
Wydawniczy 

Wydział Promocji i Marketingu oraz Militarium STUDIO 
WIW działają od 2007 roku. W tym czasie zdobywaliśmy 
doświadczenie, wykonując wiele zleceń dla klientów, nie tylko 
wojskowych, ale także cywilnych. Każde z nich wymagało 
indywidualnego podejścia i zostało wykonane tak, aby w pełni 
usatysfakcjonować klienta. 

Stale rozwijamy naszą działalność, oferujemy coraz szerszy 
zakres usług. Unowocześniamy nasze studio graficzne 
i fotograficzne, doskonalimy także bazę komputerową 
i poligraficzną. Przede wszystkim inwestujemy jednak w ludzi, 
którzy są naszym największym kapitałem.

Militarium STUDIO to także reszta pracowników Wojskowego 
Instytutu Wydawniczego – dziennikarze, redaktorzy, tłumacze  
i graficy, którzy czują ducha wojska i tematów z nim związanych. 
Ich wspólna praca stanowi o sukcesie wykonywanych projektów.

Wydawca m.in. „Polski Zbrojnej” 
i portalu Polska-Zbrojna.pl – oraz 
Wydział Promocji i Marketingu 
wraz z Militarium STUDIO 
poszerzyły ofertę o nowe usługi, 
które przedstawiamy poniżej.



– usługi graficzne;
– projektowanie systemów identyfikacji wizualnej firmy;
– projektowanie, skład i przygotowanie do druku 

wydawnictw reklamowych (katalogi, billboardy, plakaty, 
kalendarze, biuletyny);

– skład i przygotowanie do druku wydawnictw 
książkowych, materiałów konferencyjnych, skryptów itp.;

– projektowanie, skład i przygotowanie do druku 
materiałów reklamowych (reklam) do publikacji w prasie;

– fotografia reklamowa i techniczna;
– obróbka redakcyjna i graficzna tekstów.

opracowanie  
koncepcji,  
projektowanie  
graficzne i redakcyjne oraz 
kompleksową obsługę 
procesu produkcyjnego 
publikacji czyli:

Oferujemy



– filmowanie imprez firmowych, eventów i innych;
– produkcja krótkich filmów, reportaży, filmów 

reklamowych;
– montaż filmu powierzonego;
– montaż powierzonych wielu materiałów filmowych 

w jeden, np. do celów reklamowych;
– udźwiękowienie materiału filmowego;
– kopiowanie nagranego materiału na inne nośniki;
– obróbka redakcyjna materiału filmowego;
– tłumaczenie dialogów (wykonanie napisów dialogowych 

w jęz. angielskim lub polskim);
– inne powiązane usługi – na życzenie klienta.

Proponujemy
kompleksową  
obsługę filmową,  
czyli:



Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z naszych 
nowych usług!

– tłumaczenia (z jęz. angielskiego 
na polski i odwrotnie) tekstów 
o tematyce wojskowej, ogólnej, 
umów, korespondencji, 
materiałów reklamowych, 
artykułów prasowych itp.;

– usługi fotoreporterskie.

INNE USŁUGI:


