
Épületek, szállodák, éttermek fényképezése

Látványterv, design tervezés, enteriőrök, tájba illeszkedő, hagyományos, 
nagylátószögű és speciális légifelvételek készítését vállaljuk, internetes, 
nyomtatott reklámanyagokhoz és újsághirdetésekhez. 

Honlapok tervezését, készítését, ehhez épületek, szállodák, éttermek 
fényképezését, látványtervek elkészítését végezzük.

Légifelvételek, légifilm, légi reklámsnittek

Ingatlanok, ipari parkok légi és helyszíni felvételei

Műszaki felvételek

Műtermi fényképezés

Reklámfényképek, brosúrák tervezése, kivitelezése

Nyomtatott anyagokat készítünk, megadott paraméterek alapján 
(tervezéstől a kivitelezésig).

Rendezvények, konferenciák és egyéb események fényképezését, 
filmezését is vállaljuk.

Ingatlanok, ipari parkok légi és helyszíni felvételei

Műszaki felvételek

Műtermi fényképezés

Interspect Fotóstúdó

Légifelvételek, légifilm, légi reklámsnittek
Speciális perspektívából jelenítjük meg a témát, a megrendelő igényei szerint

Légi és beltéri felvételek
A megrendelők koncepciói alapján

INTERSPECT Kft.
www.interspect.hu

fotostudio@interspect.hu
06 70 615 7223



Műszaki és tudományos célú légifelvétel térképek készítésén kívül marketing célú légi fényképezést és filmforgatást is vállalunk

Légi és helyszíni felvételeink számos szállodát, éttermet és üdülőövezetet 
népszerűsítenek óriásplakátokon, kiadványokban és az interneten

Speciális légifelvételek a megrendelők 
igényeihez igazítva

Óriásplakátokhoz, internetre, kiadványokhoz és egyéb  •
reklámfelületekre készítünk speciális, minden eddiginél nagyobb 
felbontású, kiemelkedő képi minőségű felvételeket. 

Minden esetben a megrendelő egyéni igényeihez igazodunk,  •
figyelembe véve a termék megjelenési módját, optimalizálva a 
műszaki megoldásokat.

Elvégezzük a kiadványok, kisfilmek, plakátok és táblák  •
megtervezését, és teljes elkészítését, de az egyes munkafázisok 
(fényképezés, utómunkálatok vagy éppen a nyomdai feladatok) 
külön is megrendelhetőek.

Termékeink minőségén túl a gyors reagálásra, a rövid teljesítési  •
időre is büszkék vagyunk

Cégünk munkatársai komoly gyakorlattal rendelkező  •
szakemberek, referenciáink pedig bizonyítják a korszszerű, élenjáró 
technológia létjogosultságát. Felvételeink minősége garantáltan 
teljesít minden elvárást

Függőleges kameratengelyű térképeink és látványos légifotóink  •
együttesen a magas szinvonal és az elegáns kényelem érzését 
keltik a szemlélőkben, legyen szó egy szálloda honlapjáról, vagy 
egy strandbelépőről. A recepciókon, óriásplakátokon prezentált 
légifelvétel az intézményt a környezetében mutatja be.

Az internet és a számítástechnika felgyorsulásával, a sávszélesség  •
növekedésével a minőség új távlatok elé néz. A legprofibbak 
egyik ismérve, hogy képesek követni a közönség új elvárásait. 
Márpedig a közönség sok esetben először az interneten szembesül 
a szolgáltatóval, és honlapjából szerez első benyomást annak 
szolgáltatásairól.

A legcélravezetőbb megoldásokat keressük, és bízunk  •
benne, hogy a segítségükre lehetünk. Mi kihívást, művészetet 
és  új kapcsolatokat remélünk az együttműködéstől. Reméljük, 
hogy felkeltettük az érdeklődését, és a szakértelmet választja.         

www.interspect.hu        06 70 615 7223

Szállodák és 
éttermek
Kültéri, beltéri és légi 
felvételeket készítünk 
internetes, televíziós és 
nyomtatott reklámokhoz.

Robinson étterem, 
Városliget

Fürdők, 
üdülőövezetek
A légifelvétel térképek, 
és a nem függőleges 
tengelyű légifelvételek 
rendkívül látványossá 
teszik az óriásplakátokat, 
brosúrákat és internetes 
oldalakat.

Strand (Csepel)      BME


