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"  I M A� Z S ,  P R E S Z T I � Z S ,  L E N D U# L E T  "  

a Gera TÉR-Fotót rendelők legfontosabb szempontjai 

Mindenki szeretne kitörni az ingatlanpiac szürke tömegéből. 

A Gera TÉR-Fotó segít ebben! 

Imázs:  professzionális felszereléssel készült különleges képi világ, mely egyedülálló, így kiemelkedik az átlagból 

Presztízs:  hiteles képi információ közvetítése hozzáadott fényforrásoktól (vakuk, stúdiólámpáktól) mentesen 

Lendület:  a minőségi képek gazdasági előnnyel is járnak a megnövekedett érdeklődő-tábornak köszönhetően 

Közel 8 éves tapasztalattal, és tömeges visszajelzéssel rendelkezem, aminek hála elmondhatom, hogy a képeim 

elérték céljukat: általánosságban 30-40% -os forgalomnövekedést tapasztalnak az ingatlanok kiadói, de nem ritka 

az ennél nagyobb folyamatos fellendülés sem! Természetesen ehhez szükséges, hogy az ingatlan igényesen legyen 

kialakítva, berendezve, hiszen a Gera TÉR-Fotók a hitelességükkel lettek népszerűek, melyek azt a vizuális élményt 

adják vissza, amit az érdeklődő a helyszínen is tapasztalhat. 

Egy rövidtávú kiadásra szánt ingatlan alsó bevételi küszöbe kb. 200.000 Ft.- (Ez alatt hosszútávra érdemes kiadni) 

A fenti számokat figyelembe véve még ebben az esetben is nagyságrendileg 50.000 - 100.000 Ft rendszeres, havi 

forgalomnövekedésre lehet számítani. 

Hosszútávú kiadás, illetve eladás céljából ugyanúgy fontos a megkapó és hitelességet közvetítő vizuális élmény, 

mely felpezsdíti az érdeklődést az ingatlan iránt. Tesztelje saját magán, hogy mely ingatlan hirdetéseket lapozza át 

érdektelenül, és melyeken akad meg a szeme. 

Képeim egyedisége abban rejlik, hogy, sokkal több információt hordoznak, mint hagyományos társai. A látómező 

az emberi látómezőhöz hasonló, így nem csak kiragadott részleteket láthatunk, hanem összefüggő tereket! 



 

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

  
 

"Hiánypótlás" csomag: 20.000.-  | 2db GERA TÉR-Fotó | 2db feletti felár: 8.000 / db 

"Mini" csomag: 40.000.-  | akár 8db GERA TÉR-Fotó | 8db feletti felár: 7.000 / db 

"Standard" csomag: 65.000.-  | akár 14db GERA TÉR-Fotó | 14db feletti felár: 6.000 / db 

 

 Ingatlankezelők számára egyedi, hosszútávú együttműködésre, rendszeres megbízásra alapozott árakat biztosítok. 

 Az ingatlankezelői együttműködés részleteiről érdeklődjön telefonon: +36-20-9-841-431 

Kiszállási díj:  

Budapesten 5.000.-  | Országszerte: 5.000 + 125 Ft / km (Budapest Nyugati p.u. - fotózás helyszíne - Nyugati p.u.) 
 

A fenti összegek számlával, és AM (0% ÁFA) -val értendők! 

 

A kész képek technikai részletei 
  

 

A GERA TÉR-Fotók 2048x975 pixel felbontásban, JPEG formátumban kerülnek átadásra. 

Ettől eltérően más felbontás is, illetve a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 Airbnb -re optimalizált formátum, felbontás 

 Booking.com -ra optimalizált formátum, felbontás 

 Ingatlan.com -ra optimalizált formátum, felbontás 

 

 

Elérhetőségeim 
  

 

Mobil:  +36-20-9-841-431 

Weboldal:  https://www.gerafoto.hu/ 

eMail: info@gerafoto.hu 


