
 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

 

Mai világunkban már egyre kevésbé elég a hagyományos reklámozás, ennél több kell. Nem csak azért 

érdemes sok felületen jelen lenni, mert ez a trendi, hanem így érhetjük el azt, hogy márkánk, 

szolgáltatásunk, termékünk az emberek életének részévé váljon, a maga komplexitásában - mégis 

egyszerű módon - a látványnál többet nyújtson a fogyasztó számára. 

Nem elegendő tehát csak a jól ismert reklámozási módszereket használni, vagyis tv-ben, rádióban, 

újságban hirdetni, hanem az interneten és a mobileszközökön (mobiltelefon, tablet gépek) is kötelező 

vált a jelenlét. 

Többé-kevésbé mára, minden magára valamit is adó vállalkozásnak van saját honlapja, amelyen 

termékét, szolgáltatását kínálja. Ezeken a legelterjedtebb reklámozási módszer a banner és hírlevél 

alkalmazása, és emellett a „galéria”, vagy „rólunk” menüpont adhat még némi támpontot a felkínált 

termék, szolgáltatás megismeréséhez.  

Ezek alapján kell tehát eldöntenie az oldalunkra látogatónak, hogy elnyerték e tetszését a látottak, 

vagy megy és böngészik tovább a világhálón.  

Tegye hát hasznossá ezt az időt potenciális ügyfele számára! 

Félreértés ne essék, eszünkben sincs reklám marketing kérdéseket feszegetni, hiszen cégünk nem 

tanácsadással foglalkozik. Mi az ön vállalkozásának szeretnénk egy új lehetőséget felkínálni arra, hogy 

bővítve a fent felsorolt reklámozási módokat egy új szintre léphessen! 

Biztosak vagyunk abban, hogy a vizuális közlési formák közül a reklámfilm az egyik legjobb módja a 

vásárló, ügyfél eléréséhez. Ismerve azonban a TV reklámok milliókra rúgó költségvetését kevesen 

engedhetik meg maguknak a professzionális technikával és szakemberekkel való együttműködést. 

Ehhez kínálunk most önnek egy ésszerű és költséghatékony lehetőséget! 

Emelje új magasságokba vállalkozását, készítessen Imidzsfilmet cégünkkel, amely segítségével 

innovatív módon jelenhet meg a világhálón.  

Kérem, tekintse meg a honlapunkon található referencia filmjeinket és tegyen ön is egy újabb lépést 

a reklám világában! 

 

 

Üdvözlettel 

 

Cinema Squad Pictures 

 

 

 



 

 

BEMUTATKOZUNK 

 

A CINEMA SQUAD PICTURES 2012-ben alakult. Fő tevékenységünk Videoklipek, Reklámfilmek, 

Pályázati filmek, Vállalati és Imidzsfilmek gyártása, de emellett egyéb filmes munkákat és ezzel a 

tevékenységgel összefüggő munkákat is vállalunk. Szakembereink több éves filmes és klipes 

tapasztalattal a hátuk mögött állnak rendelkezésére.  

Célunk munkáink bármely területén a profi kivitelezés és a kedvező feltételek biztosítása ügyfeleink 

részére.  

Nem ismerünk lehetetlent, így minden - munkát érintő - kérésnek megpróbálunk eleget tenni.  

Tekintse meg honlapunkon ( www.cinemasquadpictures.com) referencia filmjeinket és további 

kérdések esetén érdeklődjön elérhetőségeinken. 

SALES 

 

 Kárpáti Zsolt +3620/979-92-72  

zsolt.karpati@cinemasquadpictures.com              

 

MIÉRT IS KÉSZÍTESSEN IMIDZSFILMET? 

 

- Hogy vállalkozását minél szélesebb körben megismerhessék  

- Hogy bővítse ezzel is a potenciális ügyfelei számát 

- Hogy haladva a mai kor követelményeivel honlapján, vagy az egyéb közösségi oldalakra (youtube, 

  facebook, twitter) feltöltve újszerű reklámozási módot teremtsen vállalkozásának  

- Hogy új magasságokba emelje vállalkozása rangját 

 

AZ IMIDZSFILM ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 

 

- Amennyiben úgy dönt, hogy velünk készítteti el Imidzsfilmjét, úgy kérem, hogy honlapunkról töltse 

  le Szerződésünket, vagy kérje azt további elérhetőségeink egyikén. 

- Ezt követően töltse ki értelemszerűen, válassza ki az önnek leginkább megfelelő csomagot,  

  majd aláírva és lepecsételve, jutassa vissza hozzánk beszkennelve, faxon, vagy postai úton. 

- A szerződés beérkezése után, munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot! 

- Közös egyeztetés után forgatási tervet készítünk, majd kitűzzük a forgatási napot. 

  A forgatás 1 napot vesz igénybe.   

- A szükséges utómunka (vágás, feliratozás, fényelés, stb) elvégzése után a kész filmet digitális 

  adathordozón adjuk át Ügyfeleink részére. 

 

http://www.cinemasquadpictures.com/
mailto:zsolt.karpati@cinemasquadpictures.com


 

 

“MAXIMUM A PRÉMIUMÉRT” IMIDZSFILM AKCIÓ 

 

A visszavonásig tartó MAXIMUM A PRÉMIUMÉRT Akció keretein belül Prémium csomagunk áráért 

veheti igénybe Maximum csomagunk szolgáltatásait.  

 

Nézze meg teljes Csomag Ajánlatunkat! 

 

ALAP CSOMAG  

 

A csomag tartalmaz egy 40mp időtartamú imidzsfilmet, melynek elkészítését professzionális stáb 

végzi a mai kornak megfelelő technikai eszközökkel Full HD minőségben.  

A nyersanyagot stúdiónkban vágjuk, magyar nyelven feliratozzuk. 

Az elkészült film képi eszközökkel bemutatja vállalkozásának legfontosabb ismérveit, jogtiszta zenei 

aláfestés kíséretében.  

Az elkészült filmet digitális adathordozón juttatjuk el megrendelőinkhez! 

(A feliratozás szövege minden esetben a megrendelő igényei szerint készül.) 

Az alapcsomag nem tartalmazza a forgatócsoport és technikai személyzet útiköltségét! 

Ennek összege: 100ft/km. 

 

AZ ALAP CSOMAG ÁRA: 700€+VAT, vagy 220.000ft+ÁFA 

 

 

PRÉMIUM CSOMAG 

 

A Prémium csomag tartalmaz egy 120mp időtartamú imidzsfilmet, melynek elkészítését 

professzionális stáb végzi a mai kornak megfelelő technikai eszközökkel Full HD minőségben.  

A nyersanyagot stúdiónkban vágjuk, magyar, angol és német nyelven feliratozzuk. A feliratozást 

magyar, angol és német nyelven készítjük, míg a narráció magyar nyelven történik. 

Az elkészült film képi eszközökkel bemutatja vállalkozásának legfontosabb ismérveit jogtiszta zenei 

aláfestés kíséretében. 

Az elkészült filmet digitális adathordozón juttatjuk el a megrendelőhöz! 

(A feliratozás és a narráció szövege minden esetben a megrendelő igényei szerint készül.) 

A Prémium csomag nem tartalmazza a forgatócsoport és technikai személyzet útiköltségét! 

Ennek összege: 100ft/km. 

 

A PRÉMIUM CSOMAG ÁRA: 1100€+VAT, vagy 346.500ft+ÁFA 

 

 

 



 

 

MAXIMUM CSOMAG 

 

A Maximum csomag tartalmaz egy 120-150mp időtartamú imidzsfilmet, egy 45mp időtartamú 

rövidített változatot, valamint egy 15mp-es trailert*, amelyek elkészítését professzionális stáb végzi.   

A filmet a mai kornak megfelelő technikai eszközökkel Full HD minőségben rögzítjük, majd 

stúdiónkban vágjuk, feliratozzuk és narráljuk. A feliratozást magyar, angol és német nyelven 

készítjük, a narráció magyar nyelven történik. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megrendelő, vagy a megrendelő által megbízott személy saját 

szavaival mutassa be vállalkozását egy riport keretein belül, amely akár szerves részét is képezheti a 

filmnek. 

Az elkészült film képi eszközökkel bemutatja vállalkozásának legfontosabb ismérveit, jogtiszta zenei 

aláfestés kíséretében.  

Az elkészült filmet digitális adathordozón juttatjuk el a megrendelőhöz! 

(A feliratozás és a narráció szövege minden esetben a megrendelő igényei szerint készül.) 

Az Maximum csomag tartalmazza a forgatócsoport és technikai személyzet útiköltségét! 

VIP tagság: -10%-os Átruházható Kedvezmény Kártya egy következő forgatáshoz (Akciós csomaghoz 

nem beváltható)! 

 

A MAXIMUM CSOMAG ÁRA: 1500€+VAT, vagy 450.000ft+ÁFA helyett 

A Maximum a Prémiumért Akció keretein belül most: 1099€+VAT, vagy 346.500ft+ÁFA 

 

 

*15mp trailer: A megrendelő által kért aktuális ajánlat bemutatása (pl: Valentin napi akció) 



 

 

EGYÉB EXTRA LEHETŐSÉGEK 

 

Az extra lehetőségeket felár ellenében tudjuk megrendelőink számára biztosítani. 

 

- Kizárólag a vállalkozása számára készülő egyedi zenei aláfestés +300euro/94.500ft 

- Statiszták szerepeltetése a filmben (létszámtól függő árazás) 

- Riport esetén sminkes és fodrász +150euro/47.000ft 

- Narráció idegen nyelven +100euro/nyelv/31.500ft 

- Közismert ember szerepeltetése a filmben (egyéntől függő árazás) 

- Külföldi forgatás esetén +Útiköltséget, valamint + Napidíjat számítunk fel 

- Több napos belföldi forgatás igénye esetén + Napidíjat számolunk fel 

- Teljes arculat kialakítás - logó, honlap, teljes online (bannerek , hírlevél) és offline (szórólap, plakát, 

hirdetések) grafikai megjelenítés +1000€/315.000ft 

 

 

KONTAKT 

 

CINEMA SQUAD PICTURES 

H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 95. 

E-mail: info@cinemasquadpictures.com   

Tel: +3620/979-92-72 

 www.cinemasquadpictures.com  

mailto:info@cinemasquadpictures.com
http://www.cinemasquadpictures.com/

