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Fundação da Mídia
Studio Media Foundation produz séries animadas e filmes de animação em longametragem completo em animação 2D-3D desde 2013.
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Fundação da Mídia
Studio Media Foundation produz séries animadas e
filmes de animação em longa-metragem completo
em animação 2D-3D desde 2013.
O estúdio fornece um ciclo completo de produção de conteúdo de
mídia, desde o desenvolvimento do roteiro até a sonorização do
personagem e a escrita de música. Para este fim, a equipe do estúdio
inclui artistas, designers, roteiristas, ilustradores, animadores,
compositores, atores, editores. Os recursos de produção da empresa
mostraram na prática a velocidade de criação de uma série animada
para o canal de TV federal em 5 minutos leva 7 dias na técnica de
animação 2D em movimento, levando em conta que cada série
individual tem diferentes personagens, origens e estilística. A Media
Foundation é a criadora da primeira série de desenhos animados
esportivos russos Sportaniya, que é transmitida nos principais canais
de TV: Mult, Match TV, Detskiy, Mult e Music, assim como em cinemas
online: Okko, ivi, Megogo. Além disso, o estúdio está criando mini
desenhos animados para o projeto Drawing Fairy Tales no canal TV3.
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Sportaniya

O estúdio de animação Media Foundation está criando a primeira série
de desenhos animados esportivos russos Sportaniya. O personagem
principal chamado Yulo, que veio do planeta Spheria para a Terra, fez
amizade com crianças criativas, atléticas e amáveis que o ensinam a
alcançar resultados nos esportes, a não desanimar quando derrotados
e a ajudarem-se mutuamente em situações difíceis. A caminho do
sucesso esportivo, o protagonista é confrontado por Crunch e sua
equipe, que criam obstáculos e trazem o caos para a vida dos heróis.
Os personagens da série animada aprendem com sucesso jogos
esportivos, métodos de assistência médica e aprendem a ser uma
equipe e amigos de verdade.
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A empresa Media
Foundation criou a
primeira série de
desenhos animados
esportivos russos

Tem a intenção de estabelecer
cooperação com empresas dos
EUA, Europa e países da
Comunidade de Estados
Independentes

A empresa produziu 2
videoclipes. Um deles foi
assistido por campeões
olímpicos e recordistas do
Guinness Book of Records

A série é transmitida em mais de

50

Canais de TV e plataformas on-line

Sportaniya foi o primeiro desenho animado a ser transmitido no canal esportivo russo Match TV
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O desenho animado, cuja principal tarefa é ensinar e desenvolver
hábitos úteis, é destinado a crianças pré-escolares e mais velhas. Ao
mesmo tempo, os professores das instituições de ensino pré-escolar
também utilizam a série de desenhos animados para aulas temáticas
sobre estilos de vida saudáveis. Além disso, a série de desenhos
animados é ativamente recomendada e apoiada por atletas russos: o
lutador misto de artes marciais Sergey Kharitonov, o lutador forte
bielorrusso Kirill Shimko e o detentor do Livro de Recordes do
Guinness, o poderoso russo Mikhail Koklyaev, o campeão mundial de
boxe Ruslan Provodnikov, o lutador misto de artes marciais Maxim
Novoselov e muitos outros.

Livros esportivos para
crianças
Media Foundation lançou no portal da Internet LitRes dois e-books
ZOZH e ABC de ZOZH, baseados na série de desenhos animados
Sportaniya, para seu público jovem, que conta com cerca de três
milhões de pessoas. O primeiro livro de forma interessante para
crianças fala sobre as cinco regras simples dos fundamentos de um
estilo de vida saudável, e também responde perguntas freqüentes
sobre saúde: de onde vem o frio, como não ficar doente, o que é um
estilo de vida saudável. O livro ABC de ZOZH, projetado para as
classes pré-escolar e júnior, é uma espécie de livro de alfabeto
esportivo, que ajuda não só a aprender as letras, mas também fala
sobre diferentes esportes e um estilo de vida saudável.

Exportação

A Cooperation Media Foundation fora da Rússia está apenas
começando. A empresa iniciou sua atividade na Comunidade dos
Estados Independentes em 2019, concedendo uma licença de
exportação para o direito de transmissão do desenho animado em
cinemas on-line e canais de TV. Mais tarde, nos países da Comunidade
de Estados Independentes, houve um pedido de criação de animados
promo-rollers e seriados. Os planos de gestão da empresa para o
futuro próximo incluem o estabelecimento de cooperação nos EUA,
Europa e outros países da Comunidade de Estados Independentes.
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Cria um desenho animado de 5 minutos a partir do zero em 7 dias

Parceiros
A empresa encontra parceiros na forma de emissoras, que são canais
de TV, estúdios de produção, agências de mídia de publicidade,
distribuidores de conteúdo de vídeo, assim como empresas na esfera
digital. Até hoje, os parceiros da Media Osnova são mais de 50
emissoras, entre as quais também existem grandes canais de TV.

Prêmios
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Em dezembro de 2019, em Moscou, a empresa se tornou a finalista do
prêmio de bondade na arte Para o bem do mundo. Na primavera de
2020, os trabalhos de animação do estúdio foram selecionados e
chegaram ao XXV Open Premier na Rússia e Commonwealth dos
Estados Independentes, organizado pelo Open Russian Festival of
Animated Film da cidade de Suzdal.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 5a, Pyalovskaya ulitsa

+7 495 142-11-67
info@animation.su
sportaniya
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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