Gera TÉR-Fotó ismertető

Gera Zsolt vagyok, fotós szakember.
Fotózással több, mint 11 éve kezdtem el foglalkozni és azóta is folyamatosan dolgozom azon, hogy minél jobban
megfeleljek a jövő elvárásainak. Ingatlanokat 2010 óta fotózok és itt is szeretem felkavarni az állóvizet a
különleges, mások által nem alkalmazott technikákkal, melyek megkülönböztetnek, emlékezetessé
tesznek egy-egy hirdetést, legyen az eladásra, vagy kiadásra szánva.
Képeim egyedisége abban rejlik, hogy, miközben kb. 160 fokos látómezőt fednek le - mely az emberi látómezőhöz
hasonló - kellemesek maradnak a szem számára. Egy hagyományos nagylátó objektívvel készült képre az jellemző,
hogy a kép közepe nagyon szűk, míg a kép szélei nagyon széthúznak, ami zavaró, és nagyon torzítja a teret.
A Gera TÉR-Fotók ezzel szemben egyenletesen kellemes érzetet nyújtanak a kép minden részén, és átláthatóvá
teszik az ingatlant. Képeim a lakást, az életteret mutatják be olyan hatékonysággal, hogy azok megtekintése után
az érdeklődő a helyszínen már otthonosan mozog, és ebből adódóan már kicsit magáénak is érzi az ingatlant.
Természetesen nem a képek adják el a portékát, azok csak pontosan, és szemléletesen megmutatják, mit is
kínálnak.
Amennyiben valakinek fontos, hogy az összes vonal tökéletesen egyenes legyen a képen és ezért beáldozza a jó
átláthatóságot, lehetőség van hagyományos, átlagos képek készítésére is. Természetesen a minőség, és a
kidolgozás itt is ugyanazt a magas szinvonalat képviselik, mint a TÉR-Fotóknál, csak kevesebb információ lesz
látható végeredményként.
Azt, hogy a TÉR-Fotó -t, vagy a hagyományos képet szeretnék, a fotózás megkezdésekor is elég eldönteni. Nem
javallott a különböző típusú képek vegyítése egy hirdetésen belül, hogy kényelmesebb legyen a nézőnek, illetve a
két technológia más-más fotózási technikát, szemléletet, és szereléket igényel.

Az árazás nem a lakás méretétől, értékétől függ, hanem az átadott értéktől.
Az átadott értéket pedig a képek képviselik, amit kétféle csomag alapján értékesítek:

1.: "Fix / Kiszámítható" csomag: 6db kép fotózása, kidolgozása, átadása: 10.000 Ft.Ezen felüli képek 1.900 Ft /db áron kérhetőek a helyszínen, a fotózáskor.
(Más szavakkal: az alapján fizet, hány fénykép készült. Azt, hogy hány készüljön, a megrendelő határozza meg.)
2.: "Kötetlen / Utólag válogatós" csomag: ingatlan befotózása kötetlenül, képek kidolgozása, majd a kész képekből való
válogatás után azok kerülnek megvásárlásra darabáron, amelyeket meg szeretne tartani a megrendelő: 2.400 Ft/db
(Más szavakkal: az alapján fizet, hogy hány darabot választott ki az elkészült, kidolgozott képekből. Hogy hány darab kép
készül a fotózáskor, azt leginkább az ingatlan adottságai határozzák meg.)
A kiszállási díj 72Ft/km (lehel tér - fotózás helyszíne - lehel tér) + parkolási költség (minden megkezdett óra), illetve
tömegközlekedéssel 1200Ft/megkezdett negyedóra.
A fenti összegek számlával, és AM (0% ÁFA) -val értendők!
A kész képek technikai részletei
A TÉR-Fotók 2048x975 pixel felbontásban, JPEG formátumban kerülnek átadásra.
Ettől eltérően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
•
•

tetszőleges formátum (JPG, TIFF, PNG), illetve
tetszőleges felbontás (maximum 10.000 x 4.800px)

A hagyományos képek 2048x1365 pixel felbontásban, JPEG formátumban kerülnek átadásra.
Ettől eltérően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
•
•

tetszőleges formátum (JPG, TIFF, PNG), illetve
tetszőleges felbontás (maximum 6.000 x 4.000px)
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