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Faktem jest, że 90% informacji przekazywanych do mózgu ma charakter wizualny, a nasz mózg przetwarza 
obrazy 60 000 razy szybciej niż tekst napisany. Jak mówi przysłowie „obraz mówi tysiąc słów”. Aby wykorzystać 
ten fakt, Quantum stworzyło wewnętrzny zespół ds. mediów, Quantum Digital, specjalnie przeznaczony do 
przygotowywania filmów multimedialnych i interaktywnych prezentacji służących do przedstawiania uprawnień 
do roszczeń budowlanych. Wykorzystywane w ten sposób media są szczególnie przydatne do tworzenia 
prezentacji dla wyższej kadry kierowniczej zleceniodawców – kluczowych decydentów, którzy niekoniecznie 
mają czas na przeczytanie i przeanalizowanie dużej ilości informacji towarzyszących wielu wnioskom o 
roszczenie.
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Ponieważ problemy związane z prawami wynikającymi z umowy są powszechne w branży budowlanej i 
regularnie prowadzą do sporów, Quantum Vintage zdobyła uznanie w zapewnianiu sukcesu dzięki efektywnemu 
partnerstwu i wdrażaniu specjalistycznej wiedzy technicznej.

W ramach szeregu strategii zapewniających wczesne rozstrzyganie roszczeń i sporów, unikatową metodą, 
którą Quantum Vintage stosuje do rozpoczęcia negocjacji i uniknięcia przedłużających się sporów, jest 
wykorzystanie w pełni animowanych, multimedialnych prezentacji z użyciem kreatywnych i dynamicznych technik 
multimedialnych.

Media mogą być wykorzystywane do przedstawiania problemów w sposób jasny, zwięzły i ze skoncentrowanym 
przesłaniem dostosowanym do pożądanych rezultatów. Firma Quantum intensywnie korzystała z mediów w 
złożonych sporach, co okazało się bardzo skuteczne w osiągnięciu pozytywnych decyzji.
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Każdy projekt budowlany jest wyjątkowy, a 
za każdym niespodziewanym problemem 
kryje się bardzo złożona i techniczna 
historia. W miarę badania zagadnień 
chronologia wydarzeń się ujawnia. Zespół 
ekspertów Quantum Digital wizualnie 
interpretuje te chronologiczne osie czasu 
i jasno pokazuje kolejność wydarzeń, 
porównując to, co faktycznie się wydarzyło, 
z tym, co zaplanowano, następnie 
przedstawiając sprawę swoim klientom.

Podejście Quantum Digital do projektowania odpowiednich wizualnych prezentacji oznacza 
współpracę z zespołem naszych klientów, zaczynając od spotkania informacyjnego w celu 
omówienia kwestii wymagających rozwiązania (w sporze) i zadania pytań dotyczących 
mocnych i słabych stron projektu oraz kluczowych wyzwań. Opowiadanie historii o tym, 
jak nieoczekiwane zdarzenia wpłynęły na całkowity koszt i oś czasu, pozwala następnie 
na przedstawienie wizualnie za pomocą wielu metod, od serii prostych slajdów programu PowerPoint po wieloaspektowe 
metody wizualne, w tym:

Usługi Quantum Digital
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• Film/fotografia - ze specjalistami fotografii w 
zespole, film i fotografia przedstawiają rzeczywistość 
i wizualnie interpretują opisy projektu, umożliwiając 
lepsze zrozumienie omawianych kwestii. Zdjęcia i 
wideo mogą być wykorzystywane niezależnie lub jako 
materiał źródłowy do prezentacji multimedialnych. 

• Marketing wideo - Rozwój usług wideo-
marketingowych dla klientów, może być wykorzystane 
do promowania ich organizacji lub jako część wysoce 
technicznych prezentacji przetargowych. 

• Ilustracja - Specjalnie stworzony rysunek, wykres 
lub grafika służąca do przedstawienia kluczowych 
zagadnień sprawy.

• Grafika sądowa - wykorzystanie bardzo szczegółowych 
technik rekonstrukcji w celu podkreślenia złożonych 
kwestii technicznych. 

• Modelowanie CAD 3d - proces wykorzystania 
specjalistycznego oprogramowania do opracowania 
matematycznej reprezentacji obiektu lub elementu 
projektu w trzech wymiarach.

• Animacja 3d - służy do odtworzenia iluzji ruchu 
lub sekwencji zdarzeń związanych z konkretnymi 
aspektami projektu.

• Projektowanie, WWW i drukowanie - w pełni 
zintegrowany graficzny punkt kompleksowej obsługi 
z dodatkowymi usługami drukowania i projektowania 
graficznego w celu spełnienia wymagań projektowych 
klienta.

Rysunek referencyjny Modelowanie  CAD3D Renderowanie 3D

Żarnik 

Drut kontaktowy

Słupek

Szklana 
obudowa

Nóżka

Gwint



Sektory Quantum Digital
W ciągu ostatniej dekady Quantum Digital pracowało w wielu sektorach przemysłu dla globalnych klientów od małych 
projektów dla MŚP po wielomiliardowe projekty państwowe.

Kluczowe doświadczenie obejmuje sektory, takie jak:
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• Ścieki
• Sport i rekreacja

• Nafta i gaz
• Medyczny
• Lotnictwo
• Inżynierii lądowej

Nasza filozofia
W Quantum Digital doceniamy skomplikowanie branży budowlanej oraz koncentrację na oszczędnej, terminowej realizacji 
projektów. Rozumiemy również zmiany pierwotnych planów projektowych powodujące zakłócenia w inwestycji.  

Naszą filozofią jest indywidulana praca z klientami i dostosowywanie naszych działań poprzez poszukiwanie odpowiednich 
aplikacji wizualnych i rozwiązań technicznych dla różnych zaistniałych sytuacji.

Nasze ukierunkowane rozwiązania mogą być stosowane niezależnie lub jako kompleksowa wielokanałowa prezentacja 
medialna, która może być dostosowywana do różnych etapów sporu.

Zapewniamy najwyższy poziom wiedzy branżowej poprzez doświadczony zespół powołany na początku inwestycji, przy 
wszystkich projektach nadzorowanych przez Dyrektora Kreatywnego Quantum Digital.

Współpracując z naszymi klientami od początku do końca, nasze zespoły są bardzo elastyczne i regularnie podróżują do 
siedzib klientów, aby przedstawiać pomysły i omawiać projekty.

• Morski 
• Kolejowy
• Budownictwa
• Autostrady i drogi ekspresowe
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Doradztwo w zakresie wsparcia budowlanego

Operacje globalne
Nasz zespół specjalistów budowlanych pracuje w największych światowych stolicach w Europie, Azji, regionie Bliskiego Wschodu, 
Afryce, Australii i USA, spełniając wymagania naszych klientów i zapewniając lokalne doświadczenie z globalną wiedzą.

Quantum Vintage Consulting
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Holding - Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Katar
Doha

T +974 4431 2826

Turcja
Stambuł

T +90 532 607 6020

Romania
Iași

T +40 232 27 24 34

Ukraine
Kyiv 

T +380 (96) 204 62 63

Arabia Saudyjska
Rijad

T +966 1472 4728

Bahrain
Manama

T +973 3981 6900

Jordania
Amman

T +962 6553 7750

Australia
CCR

T +1300 4227 9675

Hiszpania
Madryt

 T +34 698 134 385

Hongkong
Hongkong

T +852 2851 2528

Korea Południowa
Seul

T +82 10 2176 3775

Malezja
Kuala Lumpur

T +6 03 6201 0996

Chiny
CIECC

T +86 10 6873 3648

Liverpool
T +44 151 705 8310

Londyn
T +44 208 176 4278

Nowa Zelandia
CCR

T +64 9355 3285
Houston

T +1 (713) 328 6881
Nowy Jork

T +1 (281) 380 6638

Stany Zjednoczone Ameryki

Polska
Bydgoszcz

T +48 604 599 911

Francja
Paryż

T +33 676538369

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo

Dubaj
T  +971 4572 6298

Abu Zabi
T  +971 2654 4054


