
Tájékoztató strandokra telepitett helyszíni 
fotólabor létesítéséhez, fotószolgáltatáshoz



A helyszínen fotóstandot létesítünk, ahol számítógépes katalógusból választhatók ki 
a képek, akár napra, akár a strandon rendezett eseményre vonatkozólag.  A képe-
ken a Strand logója, arculati elemei is szerepelnek. A szerepeltetett elemek magát a 
Strandot reklámozzák, a grafikai elemek kialakítását Önök igényeinek megfelelően, 
Önökkel egyeztetve  végezzük. A Design mindig az adott zenei fesztivál arculatához 
illeszkedik.

A strandolók feliratozott, logóval grafikával, akár állítható kerettel ellátott, képeket 
választhatnak. A képek már a helyszínen fotóminőségben megvásárolhatók. Nem 
kell utólag interneten keresgetni, a fotók már a helyszínről, akár képeslap formájában 
is elküldhetőek.

A képeken a logó mellett feltüntetésre kerül a helyszín és időpont, továbbá kis mé-
retben a Strandfotó logója is. Az általunk készített képeken számos a rendezvényt is 
reklámozó arculati elem, grafika is elhelyezhető. Az így kompeltt arculattal ellátott 
képek az erre kialakított web-es felületen később is elérhetőek és után rendelhetőek 
lesznek.

Megállapodás szerint  fix és mobil fotóstandokkal dolgozhatunk, és csak azokat fotóz-
zuk akik ezt kérik. A fotós minden fotó előtt megkérdezi ill. meggyőződik arról hogy a 
fotó elkészítését kérik. Lehetőségekhez mérten vállaljuk a strandolók által készített 
fotók helyszíni korrekcióit, retusálását és nyomtatását is.

Tevékenységünk ismertetése



A PORDAN FOTÓ tradícióval, négy évtizedes múlttal bír a fotózás és a rendezvény-
fotózás területén. Már számos sport eseményen, fesztiválon végezte helyszíni fotó 
tevékenységet minőségi színvonalon.
 
Strandon történő fotózást 2013-es évben a Siófoki Nagystrandon a Borsodi Beach-
en indítottuk. Létrehoztuk a Strand fotó üzletágat, mely arculatában elkülönülve 
önálló és dinamikus megjelenéssel egy fiatalos Brand-et jelent. A Strandfotó célja 
minőségi, és ha úgy tetszik ízléses fotók készítése, egy a strandolók által szerethető 
és közkedvelt fotószolgáltatás kialakítása. 

A Strandfotó koncepció a nyári strandolás színvonalas megörökítését tűzte ki célul, 
minőségi és ízléses fotók készítését jelenti. Nagyon fontos hogy csak a megfelelő 
illemszabályok betartása mellett tevékenykedünk, csak azokat fotózzuk akik ezt 
kérik, és csak olyan módon ami a szereplők számára is megfelelő. 

A Strandfotó szolgáltatását kizárólag képzett szakemberekkel valósítja meg, az 
elkészült fotó minőségét összetett szempontoknak való megfelelést a munkatársak 
képzésével és folyamatos minőségi ellenőrzéssel is biztosítja. 

A Strandfotó fiatalos brand, de minden korosztály számára kedvelt stílust és arcula-
tot alakít ki. Ez a felfogás tükröződik az elkészülő képeken is. 

A Strandfotó népszerűsíti is a Magyarországi fürdőhelyeket hiszen minden kinyom-
tatott  fotón(melyhez esetenként falra akasztható, vagy asztalra állítható keretet is 
adunk) jól  látható módon szerepel az ön által képviselt strand logója megneve-
zése is. (Egy kinyomtatott fotó általában elől van a lakásban, látják a barátok ven-
dégek, nem kell hozzá számítógépet, I-phone-t egyéb eszközt használni mint egy 
elektronikus kép esetén).

Alapkövetelménynek tartjuk hogy szolgáltatásunkat kultúrált módja védjegyünké 
tegye, csak így tudjuk elképzelni jövőnket. 

Magunkról



Általános esetben egyetlen pultot létesítünk, mely logóval van ellátva, és első 
műanyag (kékplexi) felülete világít. A pulton belül kiépítésre került a 220v-os aljzat. 
Laptopot és nyomtatót használunk a pultban, és a fényképezőgépek akkumulátora-
it töltjük.(Az árnyékot napernyőkkel biztosítjuk, eső esetén a pultot foliával takarjuk 
le.) A pult telepítését és elszállítását a Fesztfotó végzi. Display-ünk modern, kiala-
kításában illeszkedik egy modern márka stílusához, megjelenéséhez. Kialakítható 
mobil standos megvalósítás is, ebben az esetben munkatársaink a strand sétá-
nyán mozogva hirdetik szolgáltatásunkat. Minden kollégánk sárga-piros egyenruhá-
ban dolgozik.

Szolgáltatás elválasztható minden eddigi strandszolgáltatástól mert a mi tevékeny-
ségünk lényege a helyszíni előhívás, és a képek grafikai díszítése, feliratozása.

Technikai kialakítás



Fotóinkon a Strand és a strandon rendezett bármilyen megrendezett esemény arcu-
lati elemei, reklámanyagai is szerepelnek, egyeztetett méretben és hangsullyal. A 
kinyomtatott fotó hatékony reklámhordózó, előnye hogy termékünk általában előtér-
ben van. Egy elektronikus képpel ellentétben mindig szem előtt van, akár a falon vagy 
asztalon keretben.

Szolgáltatásunk részeként vállaljuk a Strand vagy érdekeltségi körükbe tartozó más 
létesítmény  fotózását, és az elkészült képek szakszerű feldolgozását is.

Fenti sajátosságok megállapodásunk részeit képezhetik, kérjük egyeztessünk a to-
vábbiakról, hívásukat, értesítésüket kapcsolattartónk fogadja. 

Kapcsolattartó:
Tóth László
Üzletág vezető - Kreatív tervező
Strand Fotó - Pordan digital
Tel: 209316274
Mail:strandfotopordan@gmail.com

Megállapodási lehetőségek



Magyar Ritmikus Gimnasztika szövetség versenyei.
Kálmán Imre ifjúsági és gyermek fesztivál Siófok
Országos néptánc fesztivál Szeged
Modern tánc Fesztivál Szeged
Jam Land Show Tánc gála Budapest
Országos Vadásznapok Galyatető
Siófok Borsodi Beach Club és Zenei rendezvényei
Fogathajtó Országos Bajnokság versenyei

Referenciák és telephely bemutatása

Telephelyünk Siófok központjában található. Fotóelőhívás, és studió fotózás a főbb 
tevékenységünk. 80 nm-es üzletünkben rendelkezünk minden technikai feltétellel, 
ami a klasszikus és digitális fényképezéssel kapcsolatos. Kollégáink munkanap-
okon 8 és 17 óra között teljeskörű szolgátatással várják ügyfeleinket. Műtermi 
tevékenységet rendszerint külön létesített stúdióban végezzük.

MELLÉKLETEK



Termékeink bemutatása

A Fotó Logóval, grafikával 10X15cm méretben Ár: 500, 600 Ft 
B Fotó Logóval, grafikával 15X22cm méretben Ár: 1000 Ft 
C Fotókeret kialakítástól függő méretben és árban Tervezett ár: 300 - 500 Ft
D Fotókeret kialakítástól függő méretben és árban Tervezett ár: 700 - 1000 Ft
E Saját Fotó CD(max 10 fotóval) és DVD(max 30 fotóval) Tervezett ár: 4000 és 7000 Ft

A Árusító és munkapult
B Fotótabló
C Fotótabló kihelyezése 

Kitelepítés eszközei


