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Snemamo video predstavitve za podjetja, turizem in gostinstvo:

- prodajo artiklov, uporabnost proizvodov
- turistične oddaje in zanimivosti, gostinsko ponudbo in kuharske recepte
- različne dogodke, tudi poroke in različna praznovanja, glasbene spote

Snemamo lahko v angleščini, italijanščini in slovenščini, takšni jeziki so v naši režiji lahko tudi
podnapisi, kar je že vključeno v ceno izdelanega videa, za druge prevode morate poskrbeti vi.
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Grafična dela in tisk:

- grafično oblikovanje in slikarska dela
- plakati, prospekti, razglednice, vizitke, vabila, plastifikacija in tisk
- izdelava različnih koledarjev v celoti, vključno s fotografijo

Organizacija izletov in prireditev, ozvočenje, zabave, glasba za vse priložnosti:

- turistični izleti in prevozi, ogled zanimivosti, degustacije 
- organizacija prireditev, ozvočenje, zabave in glasba 

Profesionalna fotografija in izdelava internetnih strani:

Po naročilu vam izdelamo profesionalne fotografije za gostinske lokale, hotele ali  katere koli
druge izdelke za različne namene.

Naredimo vam spletne strani po vaših željah, sicer v programu Dreamweaver, s katerim lahko
brez vseh omejitev vse internetne strani nadgrajujemo, prav tako so te strani vidne na vseh
mobilnih telefonih, tablicah in računalnikih. Na vašo željo vam internetne strani postavimo v
različnih tamplate-ih, npr.: Wordpress ali drugi.

Z izdelavo internetnih strani  smo izredno konkurenčni  v kvaliteti  in  času izvedbe,  naredimo
profesionalne fotografije tudi povsem brezplačno, le v takšnem primeru ne dajemo avtorskih
pravic, da bi se lahko te fotografije objavljale kjerkoli drugje brez našega pisnega dovoljenja. V
kolikor naročite izdelavo fotografij z avtorskimi pravicami, se za ceno tega dogovorimo. 

Kulturno umetniško društvo, humanitarnost in izobraževanje:

Pripravljamo široke možnosti sodelovanja na kulturnem in umetniškem področju, izobraževanju
in humanitarnosti.  Lahko bi se tudi vi vključili  v sodelovanje, v kar vas lahko prepriča naše
kvalitetno  delo  na  poslovnem  področju  ter  pestro,  načelno  in  brezkompromisno  delo  na
družbenem področju.
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Z najlepšimi pozdravi, Martina Valenčič 
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