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AHOL ÉLÜNK 
ÉS DOLGOZUNK
Szeged Magyarország 
harmadik legnagyobb 
városa. Kedvező időjárása 
miatt „a napfény városának” 
is nevezik.

Csapatunk a 2009 óta sikeresen 
működő Zengo kreatív részlege.



Profi  szakemberekből álló csapatunk legyőz minden akadályt. A kreativitás a lételemünk. 

Célunk, hogy teljeskörűen ki tudjuk elégíteni ügyfeleink igényeit, ezért folyamatosan 

követjük az új trendeket, technológiákat. Szeretjük a kihívásokat és számos sikeres projek-

tet tudhatunk már magunk mögött, melyekre büszkék vagyunk.

Miben 
segíthetünk? PROMÓCIÓS- ÉS 

IMÁZSFILM
A márkaépítés szerves 
részét képezi, hiszen sokak-
nak ez az első, amit látnak 
egy vállalkozásból.

360° VR FILM
A 360° technológia egy 
nagyszerű eszköz a válto-
zatos tartalmak kreatív 
közlésére.

KIS- ÉS NAGYDOKU-
MENTUMFILMEK
Lebilincselő történetek 
a nagyvilágból, mindezt 
látványosan és szóra-
koztatva.

OKTATÁSI VIDEÓ 
ÉS OKTATÓ VIDEÓ 
SOROZAT
Modern és gyakorlatias 
szemléletünkkel a tanulás 
egy új élményét tapasztal-
hatod meg.

VIDEÓKLIP
Nálunk minden eszköz adott 
ahhoz, hogy egy látványos 
videóklippel a toplisták 
élére repítsünk.

ESEMÉNYVIDEÓ
A fontos eseményeket 
nemcsak megörökítjük, 
hanem fi lmes élménnyé 
is varázsoljuk.

SZERVEZETI KOM-
MUNIKÁCIÓT TÁMO-
GATÓ VIDEÓK
Profi  videókkal segítjük a 
nagy szervezetek belső 
információáramlását.

TIMELAPSE ÉS 
STOP MOTION FILM
Magával ragadó, különleges 
technikájú tartalmakat 
készítünk, amelyek önma-
gukban is helyt állnak.
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Hogyan dolgozunk?Mivel foglalkozunk?
Hivatásunk, szenvedélyünk a filmezés Célunk a hatékonyság és az ügyfélorientáltság

Csapatunk több mint 10 éves fennállása óta számos érdekes és kihívást jelentő projektben 

vett részt. Szakmai múltunk gyökerei az oktatási tematikájú kisdokumentumfilmek készítésé-

re vezethetőek vissza. Ezekből az évek során több mint ezer darab került ki a kezeink közül.  

A tapasztalatainkat felhasználva tevékenységünket idővel nagydokumentumfilmek gyártásával 

is bővítettük. Hozzáértésünket és felkészültségünket az azóta elnyert számos szakmai díj iga-

zolja. Az elismerések ellenére nem bízzuk el magunkat: a legkisebb megkereséssel is komolyan 

foglalkozunk. Technikai és szakmai tudásunkat folyamatosan fejlesztjük, így számos filmes meg-

oldást kínálunk potenciális ügyfeleink számára. A lehetőségek széles tárházát nyújtjuk, legyen 

az egy promóciós film, egy eseményvideó vagy netán egy 360 fokos VR film. Szeretjük kiélni a 

kreativitásunkat, azért hogy minél egyedibb, nagyszerűbb munkát tehessünk le megrendelőink 

asztalára. Csapatunk tagjai rendkívül érdeklődőek. A közös munka során képesek vagyunk a film 

alapjául szolgáló szakterület megértésére, így a siker érdekében ügyfeleinkkel az ötlettől a meg-

valósításig szorosan együttműködünk.

1. IGÉNYFELMÉRÉS
Leendő ügyfeleink egyedi igényekkel fordulnak hozzánk, ezért minden esetben együtt tűzzük ki 

a filmmel megvalósítandó célokat. Egyben iránymutatást is adunk, hogy a film elkészítéséhez mi  

a legoptimálisabb technikai megoldás.

2. RÉSZLETEK KIDOLGOZÁSA
A forgatókönyv létrehozása során végig szorosan együttműködünk megrendelőinkkel. Ha szüksé-

ges, akár naponta egyeztetünk személyesen vagy online, hogy szakmai szempontból is teljesen 

képbe kerüljünk ügyfeleink tevékenységével kapcsolatban.

3. MEGVALÓSÍTÁS
A közösen létrejött, gondosan előkészített koncepció alapján valósítjuk meg azt a filmet, ami  

a legjobban passzol megrendelőink elképzeléseihez.

4. VISSZAJELZÉS
Számunkra ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb. A film első változatának elkészültével  

lehetőséget adunk a visszajelzésre, így a végén biztosan a lehető legjobb eredmény születik meg.
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III. Nemzetközi Természetfi lm Fesztivál
Úti- és expedíciós fi lm szekció: 1. hely

Dubaj: Az olajban született oázis

2017

61. Országos Függetlenfi lm Fesztivál
Legjobb útifi lm díj

I. Nemzetközi Természetfi lm Fesztivál
Média Mecenatura fődíj

Izland mozgásban

2015

II. Nemzetközi Természetfi lm Fesztivál  
Különdíj

Világunk jövője

2017

Highlights of Hungary
3. hely

Szeged timelapse

2014

Csodakút Nemzetközi Természetfi lm Fesztivál
Különdíj

A kozmikus naptár

2012
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12 86

82

32 92

58 102

11274

Promóciós- és imázsfi lm Szervezeti kommunikációt támogató 
videók

Eseményvideók

Kis- és nagydokumentumfi lmek Timelapse és stop motion fi lmek

Oktatási fi lmek 360° panoráma és 2D animációs fi lmek

KapcsolatVideóklipek

AMSMART  ROTACHROM  BDI  EPAM
INFRATRAINER  TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM GUARDIAN GLASS  SZTE

FARMASI  FOGORVOSNAPOK

SZEGED300  IPOLYTARNÓC  DUBAJ  MAROSHÁTI TANÖSVÉNYEK
MINDEN IDŐBEN  TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
RÁKOSMEZŐ  SZEGEDI VÁR

BMW  SZEGED TIMELAPSE  TERMÉSZET TIMELAPSE VIDEÓK

DEKRA  MOZAIK  HOW A CAR WORKS TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM  HOLLÓKŐ  PICK SZEGED
BÜKKI NEMZETI PARK

THA SHUDRAS  LATE NIGHT ALUMNI  NEEDLESS
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Legyen szó a cégedről, vagy egy termékedről, amit szélesebb körben szeretnél elérhetővé 

tenni, csapatunk egyénre szabott megoldást kínál elképzeléseidre. A szakmai és a laikus oldal 

között építünk hidat, ahol a szakmaiság sérülése nélkül kaphatsz egy könnyen fogyasztható, 

érthető, tömör videót a célközönséged számára. Mindehhez sokat beszélgetünk, szakmákat 

ismerünk meg és hosszas brainstormingokon keresztül készítjük el a storyboard verziókat.

Promóciós- 
és imázsfi lm
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Egy svéd biztonságtechnikai startup cég bonyolult 

rendszerét több promóciós videón keresztül mutat-

tuk be. Az animációs technikával készült kisfi lmek-

nek egy nemzetközi, szakmai expón tartott előadás 

során, illetve a cég saját honlapján is meg kellett áll-

niuk a helyüket. Igazi kihívás volt számunkra, hogy 

a teljes koncepció megértése és a technikai részle-

tek ismertetése mellett könnyen fogyasztható vide-

ókat készítsünk el.

AmSmart 
videók

zng.hu/amsmart
Nézd meg a videót:
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Újra kellett gondolnunk a biztonságtechnikai cég korábbi 

promóciós fi lmjét és olyan kisfi lmeket készítenünk, ame-

lyek tükrözik a cég identitását, illetve a laikusok számára 

is érthető módon mutatják be egy bonyolult rendszer 

lényegét. Továbbá a fi lmeket újra kellett vágnunk egy 

fontos szakmai expón tartott előadásra, ahol a cég be-

mutatkozó prezentációjának indításaként vetítették le. 

A videók a svéd anyacégnek készültek, viszont a magyar 

érdekeltségükön keresztül léptek velünk kapcsolatba.

A többszöri egyeztetés és megbeszélés során meg-

ismertük a teljes rendszert, így értettük meg a cég, 

illetve a termékvonal sokszínűségét  is. Több kör story-

boardozás után jutottunk el a végső tervekig. A videók 

fő karakterének – azaz akivel a néző azonosulni tud – 

kidolgozása külön feladat volt. Ennek megalkotásakor 

a skandináv kultúrkör jellegzetességeit vettük fi gye-

lembe. Ezen felül a kreatív koncepció kidolgozása során 

teljesen szabad kezet kaptunk, viszont elég szűk hatá-

ridővel kellett dolgoznunk.

Ezután a kivitelezés gyakorlatilag zökkenőmentesen, 

még a határidő lejárta előtt megtörtént, így a fi lmekből 

külön az expóra egy bónusz verzió is elkészülhetett.

2019
dátum

Az AmSmart vezető 
biztonságtechnikai cég 
20 éves tapasztalattal. 
Riasztó és okosház 
megoldásokat kínál 
végfelhasználóknak 
és forgalmazóknak egy-
aránt Európa területén.

céges website,
világexpó prezentáció

animációs jelenetek

technika

kb. 1 hónap

gyártási idő

3 promóciós videó

feladat

ügyfél

megjelenés

AmSmart videók
PROJEKT ADATOK

Részletek a storyboardból és pillanatfelvételek a fi lmből

PROMÓCIÓS ÉS IMÁZSFILM16



Egy speciális magyar gyógyszeripari eszköz első 

nemzetközi kiállításaira készítettünk promóciós fi l-

meket. Egy élőképes változattal kezdtük a közös 

munkát, majd két animációs fi lm került a repertoár-

ba. Később ezeket összefűzve bővült a megbízó cég 

háttérvideója a kivetítőkön. Az első, Orlandóban tar-

tott expóról a harmadik helyet hozta el a RotaChrom. 

A siker az egységes és szép arculatuknak, az AR tartal-

maiknak és nem utolsósorban az ezekhez illeszkedő 

videóinknak volt köszönhető. Büszkék vagyunk arra, 

hogy mi is hozzájárulhattunk a cég eredményeihez.

RotaChrom
videók

zng.hu/rotachrom
Nézd meg a videót:
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A feladat kezdetben egy élőképes promóciós videó volt, 

ami később expóról expóra kibővült egy-egy animációs 

fi lmmel. A projektben teljesen szabad kezet kaptunk, le-

számítva a brand arculati elemeit tükröző grafi kai elemek 

használatát. A forgatókönyvek kidolgozásakor a legfon-

tosabb szempont a célközönség számára is közérthető 

forma megtalálása volt. Az élőképes promóvideó ese-

tében két típusú helyszíni forgatást valósítottunk meg. 

A kisebb géppel történő forgatás laborkörülmények 

között valósult meg, a nagyobbik, több tonnás szerke-

zettel készült felvételeket a gép mozdíthatatlansága 

miatt a gyárban vettük fel, így gyakorlatilag ipari kör-

nyezetben kellett stúdió körülményeket biztosítanunk. 

Az animációs videóknál a termék kontextusba helye-

zése, illetve a pénzügyi befektetők érdeklődésének 

felkeltése volt a cél. A magyarázó fi lmek nyelvezetét si-

került úgy leegyszerűsítenünk, hogy egy laikus is elsőre 

megértse az eszköz lényegét és a befektetés számait. 

A fi lmeknek passzolnia kellett egy USA-ban rendezett 

expó minden egyéb eleméhez, sőt az élőképes verzió 

még AR-be is be lett építve. Azóta több kiállításon is hát-

térvideókként szolgáltak az általunk készített tartalmak, 

elősegítve a cég nemzetközi sikereit.

RotaChrom videók

2018
dátum

A RotaChrom egyedi 
gyógyszerhatóanyag-
tisztítási technológiát 
dolgozott ki, amelynek 
köszönhetően sokkal 
hatékonyabb és gazdasá-
gosabb a gyógyszer-
gyártás folyamata.

céges website,
világexpó prezentáció

élőkép és infografi ka, 
animációs jelenetek

technika

kb. 1,5 hónap

gyártási idő

2 animációs fi lm, 1 élőképes 
promó, loop videó

feladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

Pillanatfelvételek a fi lmből
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A globális ipari kereskedelemmel foglalkozó BDI 

Hungary számára egy igazán testreszabott imázs-

fi lmet készítettünk. Ezen felül két darab technikai 

jellegű promóciós fi lmet is kértek tőlünk. A hatalmas 

multi cég büszkén hirdeti saját weboldalán a videó-

kat, továbbá a technikai promófi lmekkel az értékesí-

tők szép eredményeket érnek el. Elégedettségüket 

bizonyítja, hogy azóta is visszatérő ügyfeleink közé 

tartoznak.

BDI videók

zng.hu/bdi
Nézd meg a videót:
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élőképes jelenetek, 
profi  drónos jelenetek, 
3D infografi kák, 
animációs jelenetek

technika

céges website,
sales prezentáció

megjelenés

Meg kellett értenünk a cég bonyolult profi lját és műkö-

dését, illetve a nagyvállalati, ipari környezetet egyaránt. 

A cél egy általánosabb, a cég működését bemutató 

imázsfi lm és két speciálisabb, technikai hátterű pro-

móciós videó készítése volt. Az imázsfi lm storyboardja 

több körös egyeztetés és kutatómunka után készült el. 

A megvalósítás során élőképes és animációs technikákat 

is alkalmaztunk. A szoros együttműködés részeként va-

lósítottuk meg a vállalat arculatának megfelelő dizájnt. 

A fi lmben a kissé nehezebben megfogható témát egy 

képzeletbeli érhálózat szemléltetésével oldottuk meg, 

mely a cég hozzáadott értékét szimbolizálja. A kivitele-

zés pontos tervezés szerint zajlott, és a végeredmény 

pedig 100%-ig a terveknek megfelelő lett. A gyártási 

és referencia videók az ország öt különböző gyárá-

ban történt forgatások eredményeképp készültek el. 

Itt plusz kihívást jelentett számunkra a magas biztonsá-

gi előírások szigorú betartása. Az utómunkálatok során 

a megrendelő speciális kérései alapján tüntettük el azo-

kat az ipari titoknak minősülő elemeket a felvételekről, 

amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra. Az élőképes 

jeleneteket térbeli 3D infografi kák egészítik ki, erősítve 

a fi lmek szakmai mondanivalóját.

BDI videók

2018
dátum

1 imázs videó, 
2 technikai promó videó

feladat

A BDI globális disztribútor-
ként hidat képez az inno-
vatív megoldások és az ipar 
szereplői között. Több mint 
200 telephellyel világszer-
te, nem csak termékeket, 
hanem hatékonyságnövelő 
megoldásokat is szállít.

ügyfél

PROJEKT ADATOK

kb. 1 hónap

gyártási idő

Részletek a storyboardból és pillanatfelvételek a fi lmből
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Pillanatfelvételek a fi lmből

A világ egyik leggyorsabban fejlődő technológiai 

cége, az EPAM Systems számára készítettünk két 

promóciós videót. A fi lmekhez a hátteret az új sze-

gedi irodaház belső terei adták. A néző klasszikus 

interjús beszélgetéseken keresztül ismerheti meg 

az ott dolgozó alkalmazottak munkakörét, motivá-

cióit és hogy miért jó a szegedi EPAM-nál dolgozni. 

Hasonló megbízásoknál igény és kapacitás esetén 

igyekszünk több videót is készíteni: ezúttal két videó 

jött ki egy árából.

Epam videó

„A Zengo-val mindig öröm számunkra a közös

 munka. Számos videót készítettek már nekünk

 a srácok és mindig minden gördülékenyen ment.

 A kommunikáció, a tervezés és a forgatások 

során is nagyon rugalmasan álltak mindenhez és

 nagyszerű ötletekkel álltak elő. És természetesen 

a végeredmény is minden esetben szuper lett.”

Szügyi Ágnes, EPAM

zng.hu/epam
Nézd meg a videót:

PROMÓCIÓS ÉS IMÁZSFILM26



Promóciós fi lmünkben a 21. század egyik legmoder-

nebb, leghatékonyabb egészségmegőrző és alakfor-

máló wellness gépét mutatjuk be. A cél egy olyan 

életérzés átadása volt, amely tudatosítja a felhasz-

nálóban, hogy egy hipermodern eszközt kap alakfor-

málásához. Az elképzeléseket a sci-fi  műfaján belül 

valósítottuk meg, hiszen az újgenerációs fi tness gép 

egy űrhajó kabinjaként szerepelt a fi lmben.

InfraTrainer
videó

zng.hu/infratrainer
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvételek a fi lmből
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Szarvas város múzeumának átalakításához kapcso-

lódó promóciós videóra kaptunk megbízást. Mivel a 

forgatás ideje alatt az épület még nem volt felvétel-

re alkalmas állapotban, így máshogy kellett kedvet 

csinálnunk a potenciális látogatóknak a leendő nyi-

táshoz. Élőszereplős hangulatvideónkban megismer-

hetjük Szarvas turisztikailag kiemelkedő helyszíneit, 

majd egy animációs blokkon keresztül a múzeum 

legfontosabb műtárgyait is. A munkálatok során nagy 

hangsúlyt fektettünk az egyedi koncepció megalko-

tására, a különleges atmoszféra átadására.

Tessedik Sámuel 
Múzeum videó

zng.hu/tsm
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvételek a fi lmből
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Hiszünk abban, hogy egy dokumentumfi lm nem a száraz tények felsorolásából áll. Nálunk mindig 

a történet van a fi lmjeink középpontjában, úgy mesélünk el egy sztorit, hogy a végén elégedetten 

állj fel a székből. Velünk szórakozva kaphatsz új ismereteket inspiráló emberekről, távoli tájakról, 

a történelem izgalmas eseményeiről. Mindezt egy olyan támogató hozzáállással egészítjük ki, amely 

során a legkisebb részletekig odafi gyelünk az igényeidre a legjobb végeredmény elérése érdekében.

Kis- és nagy-
dokumentum-

fi lmek



Igazi lokálpatriótákként nagy lelkesedéssel vág-

tunk bele ebbe az ízig-vérig szegedi projektbe, 

különösen úgy, hogy a dokumentumfi lmezés a cég 

egyik fő profi lja. A szűk határidő és a sok külső 

tényező ellenére sikerült időre elkészülnünk tele-

pülésünk egyik leglátványosabb, de mégis hiteles 

történelmi ihletésű fi lmjével. A végeredmény egy 

olyan alkotás lett cégünk szülővárosáról, amilyen 

ezelőtt még soha nem jött létre. Büszkén mondhat-

juk, hogy fi atalok ezreinek taníthattuk meg Szeged 

város újkori történelmét.

Szeged300
videó

zng.hu/szeged300
Nézd meg a videót:

„Profi  csapat, profi  együttműködés és kivitelezés. A közös 

munka során felmerült javaslatainkat, kéréseinket profi n 

megoldották, gördülékenyen ment a kommunikáció. 

Egy kiváló kisfi lm született Szeged történetéről, mely 

friss, modern, értékes, érdeklődést felkeltő alkotás lett.” 

Dr. Medgyesi Konstantin – tudományos igazgatóhelyettes
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Szeged szabad királyi várossá válásának 300. évfor-

dulója alkalmából egy óriási torta formájú építményt 

húztak fel a belváros közepére. A torta egyik felében 

egy moziterem, a másikban pedig szintén a Zengo ál-

tal elkészített, játékos interaktív tartalmak szerepeltek. 

Filmstúdiónkat egy informatív, de mégis szórakozta-

tó dokumentumfi lm készítésével bízták meg, amely 

Szeged elmúlt 300 évét meséli el, imázs stílusú keretbe 

foglalva. A szegedi Móra Ferenc Múzeummal való szoros 

együttműködés révén született meg a storyboard-ból 

egy részletes forgatókönyv. Az összesen 20 perces idő-

tartamú fi lmben számos fontos történelmi eseményt 

dolgoztunk fel. A nagy időtávlatok miatt a megvalósítás 

során többféle technikai megoldást kellett alkalmaz-

nunk, így az élőképes felvételek mellett animációs és 

különböző fotó-kompozit technikával készült jelenetek 

sora követi egymást. A történelmi áttekintő rész előtt 

és után a mai korban játszódó imázs jellegű elemek erő-

sítik a szegedi életérzést. A végtermék egy szuperszé-

les (32:10) vásznon került bemutatásra. Gondolkodás 

nélkül kijelenthetjük, hogy bár a határidők ellenünk dol-

goztak, egy valódi örömmunkának tekintettük a projekt 

minden részletét.

Szeged300 videó

2019
dátum

Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
és a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum – amely a régió 
kiemelkedő kulturális 
központja – együttesen 
alkotta az ügyfél oldalt.

interaktív kiállítás,
online videómegosztók

kb. 3 hónap

gyártási idő

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

élőképes és profi  drón-
felvételek, animációs 
jelenetek, fotóanimálástechnika

szuper szélesvásznú 
ismeretterjesztő kisfi lm

feladat

Részletek a storyboardból és pillanatfelvételek a fi lmből
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megrendelésére, 

fejlesztőinkkel közösen új elemekkel bővítettük az 

Ipolytarnóci Ősmaradványok kínálatát. Az általunk 

készített tartalmak betekintést engednek a termé-

szetvédelmi célú, különleges rendeltetésű vadász-

terület mai és miocén kori élővilágába. A projektben 

elsősorban egy dokumentumfi lmet készítettünk. 

Ezen felül gyártottunk egy 360 fokos VR változatot, 

és egy nem mindennapi, hét méter széles interaktív 

falon látható játék verziót is.

Ipolytarnóc
videó és interaktív 

tartalom
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A feladat egy ismeretterjesztő fi lm elkészítése volt, 

amely elsődlegesen az itt folyó vadgazdálkodási mun-

kát, a helyi élővilág sokszínűségét hivatott bemutatni a 

vadászok, illetve a nagyközönség számára.

A teljes projekt alapjaként egy több egységből álló, 

15 perces természetfi lmet készítettünk el, melyet he-

teken át forgattunk az Ipolytarnóc környéki erdőkben 

és az ott kialakított vadászlesekben. A látogatók a 

természetvédelmi területet VR szemüveggel 360 fo-

kos drónfelvételeken is megcsodálhatják. Továbbá egy 

speciális, interaktív fal segítségével a vendégek aktív 

részesévé válnak az egykori és mai vadászterület éle-

tének. Az interaktív falat megérintve változás történik 

az állatok mozgásában, közelebb jönnek, vagy éppen 

bővebb információt kapunk az állatokról és a vadászat-

ról. Az Egyedi Fejlesztés csapattal együttműködésben 

készült interpretációs technológiánk teljes mértékben 

egyedi a hazai és nagyrészt az európai kínálatban is.

2019
dátum

Ipolytarnóci Ősmaradványok 
Természetvédelmi Terület
– amely világhírű őslénytani 
lelőhely – és a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság 
együttesen alkotta az 
ügyfél oldalt.

interaktív kiállítás,
televíziós promóció

élőképes és profi  
drónfelvételek, 
animációs jelenetektechnika

kb. 2,5 hónap

gyártási idő

kisdokumentumfi lm, 
interaktív 360° VR videó, 
interaktív fi lmfeladat

ügyfél

PROJEKT ADATOK

Ipolytarnóc 
videó és interaktív tartalom

Pillanatfelvételek a fi lmből

Interaktív játék háttere

360° VR videóból pillanatfelvétel

megjelenés

Munka közben
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Dubaj a legek városa. A sivatagból kinőtt metropo-

liszról mindenkinek megvan a sajátos véleménye. 

Díjnyertes ismeretterjesztő fi lmünk a fenntartható 

fejlődés szemszögéből mutatja be bolygónk egyik 

legdinamikusabban növekvő települését. Egy olyan 

útifi lmet készítettünk, amely a laikusok számára 

is elmagyarázza, miért lett Dubaj pár évtized alatt 

a turizmus egyik fellegvára. A megoldásunk egy 

szuper költséghatékony dokumentumfi lm gyártása 

volt, a lehető legjobb végeredménnyel. Érdekesség, 

hogy csupán egy fővel, mindössze négy napot for-

gatottunk a városban, dacolva a tikkasztó hőséggel.

Dubaj: Az olajban 
született oázis videó

zng.hu/dubai
Nézd meg a videót:

III. Nemzetközi Természetfi lm Fesztivál, 2017

Úti- és expedíciós fi lm szekció: 1. hely

Pillanatfelvételek a fi lmből
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Nagyér Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 

pályázaton elnyert támogatással lehetőséget kapott 

arra, hogy felújítsa tanösvényeit, amelyek a rajta 

áthaladó túraszakaszok részét képezik. A pályázat 

keretein belül digitális megoldások is helyt kaptak. 

Ez a gyakorlatban teljes web, mobil applikáció, 

és fi lmek készítését jelentette. Mindent házon belül 

oldottunk meg, a fi lmes csapat kifejezetten a vide-

ók gyártását kapta feladatául. Nagyon szerettük a 

projektet, és habár rengeteg hasonló oktatási jellegű 

fi lmet készítettünk már a természetben, ilyen közel 

még talán soha nem kerültünk hozzá.

Marosháti 
tanösvények

videók

„Nagyér község a 2019. május 25-én átadott 

turisztikai pályázatában a Zengo több új frontot 

is nyitott a projekt sikerre való vezérlésének 

érdekében – hibátlan teljesítéssel!”

Lőrincz Tibor – Nagyér polgármestere

zng.hu/maroshat
Nézd meg a videót:
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A fi lmeket előre megszabott, viszonylag szűk költség-

vetésből, mindössze egy év alatt kellett elkészítenünk 

úgy, hogy minden évszakot érintsenek és a konk-

rét fajokat a természetes élőhelyükön fi lmezzük le. 

Több helyszíni látogatás és szakmai egyeztetés után 

készültek el a forgatókönyvek. Az élővilág fi lmezésé-

hez először be kellett szereznünk a megfelelő eszkö-

zöket, mint például a speciális lencséket, lessátort stb. 

Szinte minden olyan állat és növényfajról sikerült felvé-

teleket készítenünk, melyeket korábban elterveztünk. 

A hatásos dramaturgiai elemekkel sikerült színt vin-

nünk a néha kissé száraz tényekbe. A történelmi fi lmet 

továbbá rekordalacsony munkaóra alatt sikerült elké-

szítenünk, a minőség rovása nélkül, költséghatékony 

előre tervezéssel. A nehézségeket a forgatás során a 

specifi kus fajok jelentették, melyeket négy évszakon 

át, gondos odafi gyeléssel sikerült lencsevégre kapnunk 

természetfotós és videós eszközökkel. Sok segítséget 

kaptunk a helyi szakértőktől, így sikerült számos madár, 

lepke és növényfajt megörökítenünk.

2017-2018
dátum

A Csongrád megyei Nagyér 
Község Önkormányzata 
nagyszabású fejlesztések-
kel élénkítette a helyi 
turizmust: kilátó, tanös-
vények, természetfotós 
lesek, és agroturisztikai 
központ is épültek. 

website, online 
videómegosztók

élőképes jelenetek,
profi  drónfelvételek

technika

kb. 1 év

gyártási idő

3 rövid természetfi lm, 
1 történelmi ismeretter-
jesztő fi lm, 1 promóciós fi lmfeladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

Marosháti tanösvények
videók

Pillanatfelvételek a fi lmből
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Pillanatfelvételek a fi lmből

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet felkéré-

sére, a Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) 

Európai Unió által támogatott projekthez 3 db 40 

perces dokumentumfi lmet készítettünk el. A projekt 

célja a gyermekek egészségtudatos szemléletmód-

jának kialakítása és az ezzel kapcsolatos ismereteik 

bővítése volt. Ezen témák fi lmes bemutatását válto-

zatos kameratechnikával oldottuk meg. A rövid hatá-

ridővel rendelkező projekt fő kihívása az volt, hogy 

világhírű magyar olimpikonokkal forgattunk együtt, 

így az időbeosztás és a logisztika különösen nagy 

szerepet játszott.

Teljeskörű 
Iskolai Egészség-
fejlesztés videók

zng.hu/eptestben
Nézd meg a videót:
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A Magyar Média Mecenatúra program támogatásával 

a legismertebb magyar cipőmárkáról, a Tisza cipő-

ről készítettünk egy 50 perces dokumentumfi lmet. 

A történet a martfűi cipőgyár 1941-es alapításával 

kezdődött és a márka 2003-as újrapozícionálásá-

val a mai napig tart. A brand több mint hetven éves 

történelemmel rendelkezik, ezért a fi lmgyártást 

a történeti hűség érdekében mindenre kiterjedő, 

mély kutatómunka előzte meg. Végeredményben 

egy olyan hiteles dokumentumfi lm született, amire 

mind a márka régi, mind az új rajongói referenciaként 

tekinthetnek.

Minden időben
videó

zng.hu/tisza
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvételek a fi lmből

„Friss, izgalmas, fi atalos és profi  munka. 

Olyan ez az alkotás a dokumentum-

fi lmek között, mint a Tisza cipő a sport-

cipők között: a minőséget képviseli!”

Halák Miklós – támogatási főelőadó, 
MTVA Mecenatúra
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Pillanatfelvételek a fi lmből

A Magyar Patrióták Közösségének felkérésére
készített fi lmünk fő célja Rákosmező elfeledett
szerepének emléket állítani. A téma történelmi
mivoltát tekintve csapatunk kreatív megoldásokat
keresett a fi lm megvalósítására. Filmünkben ke-
vertük  az élőképes felvételeket, a drónfelvételeket
és az animációt, hogy érzékeltetni tudjuk, milyen 
izgalmas és érdekes események helyszíne volt 
ez a terület. A Patrióták közösségének célja, hogy 
egy nemzeti emlékhelyet alakítsanak ki, mely 
méltó emléket állítana a terület régi szerepének. 
Filmünk ezen céljukat hivatott tolmácsolni, meg-
felelő dramaturgiai és képi elemekkel.

Rákosmező
videó

zng.hu/rakos
Nézd meg a videót:
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A 2020-ban megújult Móra Ferenc Múzeum egyik 

kiemelt produkciója a Kőtárban létrejött állan-

dó kiállítás. Itt az érdeklődők Szeged múltjának 

ikonikus eseményeit ismerhetik meg interaktív 

installációk segítségével: előkerülnek a betyárok, 

élükön Rózsa Sándorral, a városi boszorkányok és 

a szegedi nagyárvíz is.

Vár videó és
interaktív

tartalom

zng.hu/var
Nézd meg a videót:
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Animációs kisfi lmünkben, Szeged és a szegedi vár tör-

ténetét meséljük el a római kortól egészen a Nagyárvíz 

pusztításáig. Az általunk fejlesztett interaktív játékban 

a látogatók megismerkedhetnek a boszorkányokkal és 

önmaguk is próbát tehetnek egy boszorkányper kere-

tein belül. Itt izgalmas 2D és 3D elemek, illetve fény-

hatások kíséretében elválik, hogy az illető bűnös vagy 

ártatlan. Mindemellett a város történetének egyik leg-

fontosabb eseményének, a szegedi nagyárvíznek, és az 

utána következő újjáépítési munkálatok bemutatására 

is sor kerül. Korabeli fényképek dinamikus megmozga-

tásával, színezésével idézzük fel az egykori események 

drámai vagy éppen felemelő hangulatát. A megvalósí-

tás során végig szorosan együttműködtünk a Múzeum-

mal.

2020
dátum

A megújuló szegedi Vár új 
állandó kiállításoknak ad 
otthont: boszorkányperek, 
betyár-bűntettek, a szegedi 
Nagyárvíz pusztítása, a vár 
izgalmas története – ezeken 
keresztül ismerhetjük meg 
Szeged multját.

interaktív kiállítási 
installációk

animált és 3D felvételek
technika

kb. 300 óra

gyártási idő

1 történelmi animációs fi lm,
56 jelent interaktív játékhoz,
18 animált fotófeladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

Vár videó és interaktív 
tartalom

Pillanatfelvételek a fi lmekből
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Fennállásunk óta több mint ezer darab oktatási videót készítettünk el. A látványos, szemléltető 

oktatófi lmjeink esetében különösen fontos az, hogy mindig naprakészek legyenek, így az is-

meretek bővülése miatt folyamatosan frissítjük őket. A korrekt és pontos tartalmakért hiteles 

szakemberekkel működünk együtt. A világ számos oktatási intézményében jelen vagyunk fi lm-

jeinkkel, így akár egy tucatnyi nyelvre lefordítva tesszük elérhetővé azokat.

Oktatási 
fi lmek



Európa vezető szakértői szervezete, a német Dekra 

innovációs részlege azzal keresett meg minket, 

hogy egy új, innovatív, jövőbe mutató belső oktatási 

rendszert szeretnének. Fejlesztőinkkel karöltve egy 

olyan VR sisakos rendszert készítettünk, amely ter-

mészetesen desktopon és mobilon is működőképes. 

Ennek része a normál 2D videókból álló oktatófi lm 

sorozat is.

Dekra 
 oktatási videók

zng.hu/dekra
Nézd meg a videót:

„Kreatív ötletek, gyors és pontos munkavégzés, 

lenyűgöző, határidőre elkészített végeredmény. 

A ZengoFilm csapatával együtt dolgozni 

a közös alkotás örömét adja.”

Tóth Zoltán – DEKRA SE Service Division Training, 
IT Project manager
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Részletek a storyboardból és pillanatfelvételek a fi lmből

Az elektromos autók szereléséhez kapcsolódó, tartal-

milag a legszigorúbb szabványoknak megfelelő okta-

tási fi lmeket kellett készítenünk. A videókat az egész 

világon használják, vagyis nem mutathattunk konkrét 

népcsoportokhoz tartozó embereket, ezért a feladat-

hoz a stop motion technikát hívtuk segítségül.

A német anyacéggel való közvetlen egyeztetések után 

született meg a végső forgatókönyv, amelynek kivite-

lezése a storyboard életre keltését jelentette. Az első 

forgatási alkalom egy nagyobb méretű stúdióban zaj-

lott, ahol egy autó is kényelmesen elfért. Itt gyakorla-

tilag reklám minőségű fotók készültek az autóról, majd 

keltek életre stop motion technikával. A második alka-

lommal pedig egy hivatalos márkaszervízben forgattuk 

le a belső jeleneteket. A videókban több grafi kai elem 

is segíti a megértést, kiegészítvén a stop motion tech-

nikát a kompozit animációkkal. A végeredmény egy le-

tisztult, érthető formátumú videósorozat lett.

Dekra oktatási videók

2019
dátum

A Dekra világszerte vezető 
pozíciót betöltő szakértői 
szervezet, amely fő 
feladatának tekinti, hogy 
minőséget és biztonságot 
nyújtson ügyfeleinek 
a technika, a környezet 
és a mobilitás világában.

belső, céges oktatások

kb. 1 hónap

gyártási idő

oktatási videók

feladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

stop motion, 
infografi ka

technika
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A Mozaik Kiadó és a ZengoFilm együttműködése 

egészen 2009-ig nyúlik vissza. Az azóta is egye-

dülálló kooperációt az oktatásban akkoriban kibon-

takozó digitális fordulat keltette életre. Csapatunk 

legrégebbi partnerének integrált, digitális oktatási 

rendszerét már több országban, számos iskolában 

nagy sikerrel használják. Minőségi ismeretterjesztő 

oktatófi lmjeinkkel nagyban hozzájárultunk a kiadó 

nemzetközileg is elismert eredményeihez.

Mozaik Kiadó 
 videó sorozatok

zng.hu/mozaik
Nézd meg a videót:
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A kiadó digitális oktatási rendszeréhez, extra tartal-

makként rövid oktatási fi lmeket készítettünk többféle 

tantárgyban, számos nyelvre lefordítva azokat.

Az évek során elkészült több mint ezer oktatási vi-

deó segítségével a diákok számára a tananyag sok-

kal könnyebben és eredményesebben elsajátítha-

tó, megtapasztalva a tanulás egy újfajta élményét. 

Csapatunk ez idő alatt számos lenyűgöző helyszínen 

járt a világban: a hűvös, zord északi tájaktól kezdve a 

forró, sivatagi éghajlatig. A többnyelvűség kérdéskö-

re idővel sok probléma melegágya lett. Sikerült egy 

egyedi szabványt kidolgoznunk, amellyel a narráció 

mellett a feliratok is könnyedén fordíthatóvá váltak, 

ezáltal hatékonyan tudunk egyszerre több nyelven 

is videókat gyártani. Filmjeinkben ismeretlen tájak, 

érdekes emberek és nem mindennapi történetek ele-

venednek meg. Különleges helyszínekre barangolunk 

el, régi korok eseményeit dolgozzuk fel, sőt még az 

űrutazás sem lehetetlen! 2D-s, illetve 3D-s animáció-

inkkal olyan történeteket mutatunk be, melyeket ko-

rábban még nem láthattál. Nálunk az elképzeléseknek 

csak a fantázia szabhat határt!

Mozaik Kiadó videó sorozatok

A Mozaik a legnagyobb 
magyar tulajdonú tankönyv-
kiadó, amely szellemiségé-
nek, kiadványainak, tanesz-
közeinek, programjainak 
köszönhetően régóta 
meghatározó szereplője 
a hazai közoktatásnak.

ügyfél

PROJEKT ADATOK

oktatási videók

feladat

animációs és élőképes 
jelenetek

technika

2009-től
dátum

mozaWeb website

megjelenés

Pillanatfelvételek a fi lmből
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A Mozaik Education-nel tartó több 

éves együttműködésünk közben 

egy olyan workfl owt alakítottunk 

ki, amivel rendkívüli hatékonysággal 

vagyunk képesek videókat készíteni. 

Minden fi lmünk szakmai lektorálá-

son, majd 18 nyelvre történő fordítá-

son esik át, ezért szükségszerű volt 

mind a munkaszervezést, mind ma-

gát a munkafolyamatot egy helyen 

kontrollálni. A szakmaiságért felelős 

lektorok, a narrátorok, és a fi lmesek 

együttműködését is megkönnyíti ez 

a rendszer. A teljesen egyedi és test-

reszabott, több helyen automatizált 

munkafolyamattal egy fi lm fordítását 

0-1 óra közötti időtartamra csökken-

tettük. A munka átláthatóságára és a 

kollaborációra JIRA-t használunk.

Képernyők a Mozaik rendszereiből
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A How a Car Works projektet egy vállalkozó szellemű, 

skót származású fi atalember, Alex Muir segítségével 

valósítottuk meg. Az egy évig tartó együttműködé-

sünk során közel száz epizódot forgattunk le egy 

online videókurzushoz. Az epizódokban egy Mazda 

MX5 Miata típusú gépkocsit szedtünk szét darabjaira, 

hogy azt utána lépésről lépésre, részletesen és szak-

szerűen összerakjuk. Az oktatófi lm sorozat segítsé-

gével sokkal rövidebb idő alatt elsajátíthatjuk mind-

azt, amit a profi  autószerelők máshol évekig tanulnak.

How a Car Works 
videók

zng.hu/hcw
Visit for view video:

OKTATÁSI FILMEK70



A feladat egy oktató jellegű fi lmsorozat készítése volt 

trailer videókkal, speciális stop motion technikával ki-

egészítve. Első lépésként elkészült egy trailer és a 

kedvező fogadtatás után azonnal elkezdtük a soro-

zat gyártását. A forgatások a megrendelővel szoros 

együttműködésben zajlottak, a folyamat során pedig 

végig törekedtünk a sajátos produkciós érték kialakí-

tására és az ügyfélközpontú standard kidolgozására. 

A gyártás során elsősorban a hatékonyságon volt a 

hangsúly, viszont ez semmiképp sem mehetett a vide-

ók minőségének rovására. Sikerült egy olyan speciális 

workfl ow-t kidolgoznunk, amivel hatékonyan tudtunk 

párhuzamosan dolgozni az utómunkálatokon, a későbbi 

javításoknak is teret hagyva. Összességében 2-4 órát 

fordítottunk egy-egy epizódra, amire páratlan telje-

sítményként gondolunk. Később egy másik élőképes 

trailert is készítettünk egy motorblokk szétszerelésé-

ről stop motion technikával. A második trailer azonnal 

vírusvideóként kezdett el terjedni az interneten és 

nemzetközi szinten több milliós nézettséget generált. 

A sorozat azóta is rendkívüli népszerűségnek örvend 

és mára több tízezres követőtáborral büszkélkedhet.

How a Car Works videók

2017
dátum

Egy skót származású 
tehetséges fi atalember 
online videó kurzuson
keresztül arra vállalkozott, 
hogy a szakértők és 
laikusok számára egyaránt 
élvezhető módon mutassa 
be egy autó működését. 

website, online
videómegosztók

élőképes és animációs 
jelenetek

technika

kb. 2 óra / fi lm

gyártási idő

oktatási fi lmek

feladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

Pillanatfelvételek a fi lmekből

Munka közben
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Ha promotálni szeretnéd solo projekted, avagy zenekarod legújabb munkáját, gondolnod 

kell arra, hogy mi az, ami ebben a telített médiaközegben kattintásra sarkallja leendő 

rajongóid. Erre a legkézenfekvőbb megoldás egy egyedi videóklip készítése. Ez tökéletesen 

tükrözi majd zenei alkotásod hangulatát, és velünk együtt elérheted azt a kritikus nézett-

séget, ami növeli a népszerűségedet. Nálunk minden eszköz adott az animációktól kezdve, 

az egyedi fi lmes megoldásokon át, hogy igazán magadénak érezd azt, amit a művészeted 

kiteljesedéséhez kínálunk.

Videóklipek



A Napfény egy különleges technikával készített vi-

deóklip a Tha Shudras zenekar számára. A klip ere-

deti ötlete a timelapse fi lmekből jött, de több más 

elemmel is megfűszereztük: stop motion, hyperlap-

se és kézi fázisrajzolt animációk állnak össze eggyé 

ebben az izgalmas látványvilágú klipben. A teljes al-

kotási folyamat bő 300 órát tett ki és a videó végül 

több mint 4500 külön fotóból állt össze.

Tha Shudras: 
Napfényvideóklip

zng.hu/shudras
Nézd meg a videót:

„Sajnos nehéz ma olyan stábot találni, akik 

előre tudják, hogy mit akarnak és valóban 

megrendezik a kliped. A Zengo egy profi  csa-

pat, akiknek legalább annyira fontos, hogy 

a végtermék egy alkotás legyen, mint neked!”

Trap Kapitány – Tha Shudras frontember
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Egy teljesen egyedi, speciális technikával készített, lát-

ványos videóklipet kért tőlünk a szegedi gyökerekkel 

rendelkező zenekar.

A fi lm már „papíron” vágásra került: minden egyes 

másodperc, sőt képkocka helye meg volt már az első 

kép elkészülte előtt. A storyboard itt a végső timeline-

ra volt igazítva, sőt ekkor már létezett is a timeline. 

Az alkalmazott technikák korábban tesztelésre kerül-

tek, így a forgatások napján már pontosan tudta min-

denki a dolgát. A klipben stop motion és hyperlapse 

technikákat ötvöztünk. Ezek mellé továbbá animációs 

betétek készültek, illetve fázisrajzolt animáció került 

az élőképes részekre is. Volt olyan snitt, amely 4 órán 

át készült és minden egyes képkockájához beállt a 

frontember szájszinkronra. Három alkalmas forgatás 

és több száz órányi munka után büszkén állíthatjuk, 

hogy eddig kivitelezésében hasonló magyar produkció 

még nem született és a végeredmény lehengerlő lett. 

Olyannyira, hogy a klip premierjének idején a legna-

gyobb magyar kereskedelmi médiaszolgáltató is felfi -

gyelt rá és több műsorában is foglalkozott a témával.

Tha Shudras: Napfény 
videóklip

2017
dátum

A zenekar 2010-ben 
alakult Szegeden; tagjai 
különleges, maszkos meg-
jelenésükkel hívják fel 
magukra a fi gyelmet. 
2014. évi X-Faktor legjobb 
zenekaraként ismerhette 
meg őket a közönség.

televíziós csatornák,
online videómegosztók

stop motion, hyperlapse, 
timelapse

technika

kb. 1 hónap

gyártási idő

kreatív videóklip

feladat

ügyfél

megjelenés

PROJEKT ADATOK

Pillanatfelvételek a fi lmből

Munka közben
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Late Night Alumni: Montage 
videó

Needless: Stalkers of Anthanas 
videó

VIDEÓKLIPEK80



Egy rendezvény rögzítésére nem pusztán dokumentációként tekintünk. A célunk az, hogy 

visszanézve egy-egy eseményt, újra és újra élményszerű legyen. Filmes szemléletünk 

segítségével a felejthetetlen pillanatokat olyan dramaturgiával látjuk el, amellyel a néző úgy 

érezheti, mintha egy moziba csöppent volna. Koncert, konferencia, céges csapatépítő vagy 

bármilyen más típusú rendezvény esetén az igények szerint akár több kamerával is egyedivé 

tudjuk tenni az események felvételét.

Esemény-
videók



Farmasi videózng.hu/farmasi
Nézd meg a videót: Fogorvosnapok videózng.hu/fogorvos

Nézd meg a videót:

ESEMÉNYVIDEÓK84



Szervezeti
kommunikációt 

támogató
videók

A szervezeti kommunikáció meghatározó szerepet tölt be egy cég életében. Az emberek

átalakult tartalomfogyasztási szokásainak köszönhetően az információ vizuális formában

gyakran könnyebben emészthető. Egy bizonyos szinten már követelmény a minőségi

kivitelezés; itt jövünk mi a képbe! Csapatunk a legújabb felszerelések segítségével

naprakészen, gördülékenyen, rövid határidőre végez minőségi munkát legyen szó

tájékoztatásról, eseményről, tanfolyamról, vagy akár betanulást segítő anyagokról. Egy pár

perces videó hatékonysága messze túlmutat a legszínesebb hírlevélen is, így munkáink

kiemelkedő szerepűek lehetnek egy cég életében.



Pillanatfelvételek a fi lmből

Szeged város életében kiemelkedő fontosságú

a Szegedi Tudományegyetem intézménye. A

2020-as év folyamán remek munkaviszony

szövődött a Zengo és az Egyetem között. Videóink

által az SZTE naprakész tájékoztatást adhatott

az egyetem orvosi karának vírushelyzettel

folytatott kitartó és sikeres küzdelméről, remek

helytállásáról, az intézmény vezetői köszönthették 

a friss diplomát szerzett diákokat, továbbá

közös munkáink eredményeként, digitálisan

üdvözölhetik az ide érkező külföldi hallgatókat.

SZTE videók

zng.hu/szte
Nézd meg a videót:

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓT TÁMOGATÓ VIDEÓK88



Az orosházi Guardian Glass üveggyártó cég megbízá-

sából, fejlesztő csapatunkkal közösen alkottunk meg 

egy személyre szabott beléptető rendszert. A külsős 

látogatók számára fejlesztett automata szisztéma 

egyik fő funkciója a munkavédelmi oktatás, ehhez 

készítettünk egy animációs oktatófi lmet. A storybo-

ardot minimális információk alapján, összesen kettő 

személyes találkozás és egy terepszemle után alkot-

tuk meg. Csapataink sikeres együttműködésével egy 

teljes körű, biztonságos, modern és a megrendelő 

minden igényét kielégítő rendszert hoztunk létre.

Guardian 
safety videók

zng.hu/guardian
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvételek a fi lmből és részletek a storyboardból

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓT TÁMOGATÓ VIDEÓK90



A timelapse technikák lényege az, hogy a snittek több fotóból állnak össze, amit az idő 

különböző mértékű felgyorsításával érhetünk el. Ezáltal egészen különleges perpektívák 

nyílnak meg, párosítva a fotók meggyőző minőségével. A timelapse videók azon túl, hogy 

rendkívül látványosak, sok esetben olyan folyamatokat is képesek bemutatni, melyeket 

máshogyan egyáltalán nem lehetne. A stop motion technika esetében szintén fotókból 

készülnek a snittek, de az idő, mint tényező itt nem számít igazán, leginkább különböző 

élettelen tárgyakat kelthetünk vele életre.

Timelapse és 
Stop motion 

fi lmek



A @bmwi Instagram oldalára készítettünk egy karácsonyi 

hangulatú „day to night” timelapse videót, melyet az ünnep-

re időzítettek. A legnehezebb a megfelelő feltételek megte-

remtése volt, hiszen októberben kellett egy havas, téli tájat 

ígérni, ahol egy BMW i8 típusú autót fényképeztünk díszített 

fenyőfák társaságában. Az egész németországi forgatást 

Magyarországról logisztikáztuk össze. A feladat nem volt 

könnyű: day to night timelapse, egy snittben, mozgó kame-

rával, több mesterséges fényforrással a természetes mellett. 

Már Szegeden egy napot csak tesztfelvétekkel foglalkoz-

tunk. Élesben összesen 4 órát forgott a kamera a helyszínen, 

a teljes projekt óraszámra elérte a 110 órát, csak a tervezésre 

kb. 60 órát fordítottunk. Az egybefűzött videó 30 mp lett, ami 

7 mp-re lett felgyorsítva. A poszt fogadtatása nagyon jó volt, 

mi sem tükrözi ezt jobban, mint a hivatalos BMW reklámoknál 

nagyobb nézettsége az oldalon.

BMW i8 timelapse videó
kulisszatitkok

vázlat nappali pillanatkép esti pillanatkép

zng.hu/bmw
Nézd meg:

16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:3018:30
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A nagy sikerű, ám még statikus képekkel operáló 

2012-es Szeged Timelapse után egy hobbi projekt 

keretein belül készült el a 2013-as verzió. Ebben az 

akkoriban elérhető kameramozgató technológiákat 

vonultattuk fel. A forgatások során kitanultuk az 

összes létező válfajt, úgymint az asztro timelapse-t 

vagy a hyperlapse-t. Az új motoros mozgatóeszkö-

zök is nagy segítségünkre voltak. A videó a 2013-

as Highlights of Hungary versenyen hazánk legjobb 

kreatív tartalmai között a harmadik helyet szerez-

te meg. Azóta is a legnézettebb magyar készítésű 

timelapse videók közé tartozik.

Szeged 
timelapse videó

zng.hu/szt2013
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvételek a fi lmből

Highlights of Hungary, 2014.

3. hely
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Természet
timelapse videók

zng.hu/tl
Nézd meg a videókat:

Pillanatfelvételek a fi lmekből

Munka közben

TIMELAPSE ÉS STOP MOTION FILMEK98



Skót megrendelőnk a oktatási videó sorozat mellett 

kért tőlünk egy különleges stop motion videót, amely-

ben egy motort szedünk szét darabjaira. A forgatás 

megkezdése után gyorsan kiderült, hogy a téma bo-

nyolultsága miatt az eredetileg tervezett egy napos 

határidő nem tartható. Végül két és fél napig tartott 

a felvételek elkészítése. Klasszikus stop motion meg-

oldásokat alkalmaztunk, mint pl. a damillal való moz-

gatás, de jól jött a nyers erő és némi Photoshop is. 

A videó készítése során váltakozó fps számot használ-

tunk. Végül a videómegosztó oldalakon nem várt bom-

basiker lett, több milliós nézettséget értünk el vele.

Egy teljesen szakmai forgatókönyv alapján dolgoztunk, 

így mindennek passzolnia kellett. Immár egy egész 

autóval kellett forgatnunk, a választás végül egy tisz-

tán elektromos Nissan Leaf-re esett. A videókban a 

szerelés előtti áramtalanítás folyamatát kellett bemu-

tatnunk. Az aránylag konzervatívnak számító megren-

delőnek a minőség volt az első, ezért pénzt és energiát 

nem sajnálva vetettük bele magunkat a munkálatokba. 

A videók kevés szövegezéssel készültek el, a cél az 

volt, hogy már a tárgyak mozgásából érthető legyen 

minden. Végül addig csiszoltuk az utómunka során a 

felvételeket, amíg pontosan olyan nem lett, mint amit a 

Dekra elvárt tőlünk.

HCW stop motion
kulisszatitkok

Dekra stop motion
kulisszatitkok
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Legyen szó bármilyen műfajról vagy tartalomstílusról, mi megtaláljuk a módját, hogy hogyan 

tegyük még látványosabbá az innovatív 360 fokos videó formátummal. Ezzel vadonatúj 

perspektívát adunk a nézőknek, hogy ők maguk is az események részeseivé válhassanak. 

Célunk nem csupán az, hogy lenyűgözzünk a 360 fokos látványvilággal, hanem valódi tarta-

lommal is szeretjük feltölteni az így készült videóinkat. Ráadásul nem csupán élőképes, hanem 

animációs technikákat is alkalmazva.

360° panorá-
ma és 2D ani-
mációs fi lmek



A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum megújult kiállí-

tásainak egyik leglátványosabb eleme lett a boszor-

kányság témakörében készített animált 360 fokos 

videónk. A 360 fokos terek létrehozásakor nagy 

hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fi gyelmet végig 

irányítsuk és a nézők ne csak tétlenül bámészkod-

janak. A látogatókat három különböző jeleneten 

vezetjük végig, ahol megismerkedhetnek a boszor-

kányságot övező sztereotípiákkal és a szerepkörük-

ben történt nagyobb változásokkal.

Tessedik Sámuel 
Múzeum VR videó

zng.hu/tsmvr
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvétel a fi lmből
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A világörökség részeként számon tartott falu, Hol-

lókő számára készítettünk három különböző tarta-

lommal rendelkező 360 fokos videót. Az első egy 

olyan játékos kisfi lm, amelyben egy közeli erdő négy 

napszakját mutatjuk be. A néző a videóban a terü-

leten élő állatok hangjait hallja és egy megjelenő 

infografi ka segítségével tudja beazonosítani őket. 

A második videóban egy speciális makrokamerával 

két ritka, a területen őshonos hüllőről forgattunk szu-

perközeli felvételeket egy akváriumban. A harmadik 

videóban különleges perspektívából csodálhatjuk 

meg Hollókő-Ófalu védett részét és a hollókői várat. 

A tartalmakat VR szemüvegbe integrálva adtuk át az 

ügyfelünknek, saját alkalmazás keretein belül.

Hollókő
VR videó

Pillanatfelvétel a fi lmből
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A Pick Szeged Zrt. szegedi üzemegységében készí-

tettünk egy 360 fokos videót. A felvételeken egy 

egészen új perspektívából láthatjuk a tradicionális 

Pick téliszalámi gyártási folyamatát. A videóban a 

néző végigkövetheti azt az utat, ahogyan a nyers 

húsból elkészül a világhírű füstölt áru. A gyárlato-

gatás idején alkalmazkodnunk kellett a szigorú biz-

tonsági előírásokhoz, és megtalálni a legkreatívabb 

szögeket úgy, hogy mindeközben 360 fokban be 

tudjuk mutatni a teljes folyamatot. Szegedi cégként 

elmondhatjuk, hogy ez a projekt különösen közel állt 

a szívünkhöz.

Pick
VR videó

Pillanatfelvétel a fi lmből

zng.hu/pickvr
Nézd meg a videót:

360° PANORÁMA ÉS 2D ANIMÁCIÓS FILMEK108



A BNPI megbízásából készítettünk több kedvcsi-

náló kisfi lmet, melyekben a Bükk Nemzeti Park 

látványos természeti adottságait, attrakcióit 

mutatjuk be. Azért, hogy az érdeklődők teskö-

zeli élményként éljék meg a látottakat, ezeket 

360 technikával készítettük.

Bükki Nemzeti
Park VR videók

zng.hu/bnpi
Nézd meg a videót:

Pillanatfelvétel a fi lmből

360° PANORÁMA ÉS 2D ANIMÁCIÓS FILMEK110



zng.hu/yt vimeo.com/zengofi lminstagram.com/zengo.do.stuff 

+36 30 442 9942
zsengeller.marton@zengo.eu
www.zengofi lm.eu

Vannak ötleteid? 
Keress minket. 

KÖVESS MINKET A WEBEN!

ZSENGELLÉR MÁRTON
csapatvezető
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Ők is velünk dolgoztak...
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