
 

 

Tisztelt Érdeklıdı!  

 

Cégünk multimédiás szolgáltatásait mind vállalati, mind lakossági fogyasztók számára ajánlja. Ezzel azt kívánjuk kifejezni, hogy 
kis és nagy megrendeléseket egyaránt szívesen teljesítünk. 

Tevékenységünk a fotós-filmes világban zajlik, emellett vállaljuk internetes ötletek megvalósítását is. 

 

 

Egyik legsikeresebb tevékenységi körünk az események rögzítése, ezen belül is leginkább esküvık 
fényképezése, filmezése. Általában kis létszámú stábbal, diszkrét részvétellel dolgozunk, bár lehetıség van 
összetettebb helyzetek kezelésére is - ilyenkor több eszközre, így nagyobb létszámra van szükség (pl. 
többpontos hangfelvétel, több kameraállás, szinkron-fényképezés stb.). 

 

 

Vannak egyéb, kiszállási igény nélküli szolgáltatásaink. Ilyen pl. a régi filmek felújítása, leggyakrabban 8 
mm-es és szuper 8-as filmszalagok DVD lemezre történı átdolgozása. Itt már nemcsak egyszerő 
„másolásról” van szó, hiszen számtalan lehetıség van a filmek feliratozására, retusálására, utólagos 
hangosítására, a DVD lemezen menük létrehozására. 

 

Ugyancsak felújíthatók a régi fényképek, melyek már megfakultak, beszennyezıdtek, esetleg elszakadtak. 
Sokszor nem rendelkezünk a fénykép negatívjával - ez sem jelent akadályt a képek másolása, javítása, 
nagyítása vagy kicsinyítése során. 

 

Sokan tárolnak odahaza valaha orsós vagy kazettás magnóval készített családi emlékeket, beszéd vagy 
zenei hangfelvételeket. Ezeknek az analóg hanganyagoknak a digitalizálásával könnyen kezelhetı CD-t 
kaphatunk - vagy egyéb, más módon, pl. MP3 lejátszóval újra meghallgathatjuk régi felvételeinket. 

@ 
Önnek is, cégének is lehet saját WEB oldala, honlapja. Az internet ma már éppolyan természetes dolog, 
mint a televízió vagy a mobiltelefon. Ha szeretne saját felülettel megjelenni az interneten, megrendelheti 
honlapja elkészítését. Honlapján bemutatkozhat, felkínálhatja szolgáltatását, üzleti ajánlatot tehet, de akár 
hobbyjának, életmódjának, és minden, a szabadidı eltöltéséhez kapcsolódó gondolatának is helye lehet a 
weben. Itt aztán ötvözhetjük a filmes-fotós lehetıségeket az internetes publicitással. 

 
 
 
Áraink általában idıalapú tarifához kötöttek, de - mivel minden megbízás egyéni sajátosságokkal rendelkezik - a végleges 
díjak megállapítása a munkafolyamat jellegétıl, a munkában részt vevı személyek számától stb. is függhet. Mindenesetre a 
szerzıdés megkötésekor már pontos árajánlattal állunk rendelkezésre. 
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