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Kyocera sponsorem Festiwalu Filmowego w Sarajewie 
 

 

Kyocera Document Solutions po raz drugi objęła patronatem największy festiwal filmowy 
na Bałkanach i jeden z najważniejszych w Europie – Sarajevo Film Festival. Specjalnie na 
potrzeby festiwalu Kyocera stworzyła zintegrowaną sieć urządzeń drukująco-kopiujących,   
które ułatwiają i przyspieszają pracę organizatorom wydarzenia.  
 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie kosztów obsługi dokumentów (m.in. 
koszty druku materiałów konferencyjnych, dystrybucję zaproszeń na wydarzenia związane z 
festiwalem). Jednocześnie infrastruktura zapewniona przez Kyocerę m.in. dzięki 
uproszczeniu pracy i automatyzacji, pozwoliła na dużą oszczędność czasu. Nowoczesne 
rozwiązania Kyocery pomagają także chronić środowisko naturalne. Dzięki technologii 
ECOSYS, sprzęt działa oszczędniej i wydajniej, racjonalnie wykorzystuje materiały 
eksploatacyjne.  
 
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak poważna firma jak Kyocera postanowiła  sponsorować 
nasz  festiwal. Dzięki ich pomocy i rozwiązaniom  nasza praca przy organizacji konkursu jest 
teraz dużo łatwiejsza, a koszty znacznie mniejsze niż w ubiegłych latach – powiedział Mirsad 
Purivatra, dyrektor festiwalu.  
 
Wartości etyczne i dbałość o kulturę zawsze były jednymi z głównych czynników 
wyznaczających rozwój firmy Kyocera. Dlatego z przyjemnością objęliśmy patronatem 
festiwal filmowy w Sarajewie.  Rozwiązania, które na co dzień proponujemy, tym razem 
pomogą nie tylko w sprawnej organizacji festiwalu, ale także będą świetną okazja do 
pokazania wysokiej jakości usług naszej firmy - dodał Adel Mešič, dystrybutor marki Kyocera 
w Bośni i Hercegowinie. 
 
W tym roku SFF odbędzie się od 16 do 24 sierpnia. W tegorocznej edycji festiwalu widzowie 
zobaczą  ponad 50 filmów z całego świata, a udział w nim zapowiedziała m.in. gwiazda 
światowego kina, Danny Glover. Po raz pierwszy festiwal zorganizowano w 1995  i miał on 
służyć odrodzeniu kulturalnemu Sarajewa po zniszczeniach wojennych. Już w tej pierwszej 
edycji, która odbyła się jeszcze w trakcie oblężenia miasta, uczestniczyło blisko 15 tysięcy 
widzów. Obejrzeli oni projekcje 37 filmów, reprezentujących łącznie 15 krajów.  Z każdą 
kolejną edycją  dla coraz większej grupy reżyserów i aktorów festiwal stawał się znakomitym 
miejscem do prezentowania swoich filmów i spotkań z bardzo dużą i różnorodną 
publicznością.  W ten sposób w ciągu niespełna 20 lat stał się on najważniejszym 



 

                                                                 

 

wydarzeniem filmowym na Bałkanach. Do tej pory na SFF można było spotkać takie gwiazdy 
światowego kina jak Willema Dafoe, Brada Pitta, Morgana Freemana, Johna Malkovicha czy 
Gérarda Depardieu. W tegorocznej edycji z kolei, swój udział zapowiedział Danny Glover. 
Filmy biorące udział w SFF walczą o nagrody w 6 kategoriach: Najlepszy Film, Najlepszy 
Aktor i Aktorka, Najlepszy Film Krótkometrażowy, Najlepszy Film Dokumentalny i Nagrodę 
Specjalną Jury. 
 

**** 
 
O GRUPIE ARCUS  
 
ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania 
dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz 
Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems SA dostarczają również kompleksowe 
rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. 
produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy 
ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja 
publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.  
 
O KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu 
zarządzaniem dokumentami. Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, niezawodne 
urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i szeroki zakres rozwiązań 
programowych i Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document Solutions zawiera 
innowacyjne produkty z komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy korzystają z niskiego 
całkowitego kosztu posiadania (TCO) rozwiązań oraz wysokiej wydajności w każdym miejscu pracy. Oferta 
rozwiązań i usługi Managed Document Services umożliwiają klientom zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ 
na środowisko oraz poprawę efektywności i niezawodności procesów biznesowych w tym samym czasie. 
Więcej informacji na stronie: www.kyoceradocumentsolutions.pl. 
KYOCERA Document Solutions Inc.  jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 roku 
obchodziła swoją 50. rocznicę. Zajmująca 492 miejsce na liście 2000 największych światowych firm 
notowanych na giełdzie magazynu Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej ceramiki, 
komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. Długoterminową 
strategią wzrostu KYOCERA są działania wspierające sektory telekomunikacji, przetwarzanie informacji, 
ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.  
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