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Projekt rövid bemutatása: 

A D-Shop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011. évben alakult, több tevékenységi körrel. Ezek 

közül kiemelkednek a jelenleg is végzett tevékenységeink, az élelmiszer-kiskereskedelem és 

fényképészeti szolgáltatások. Szeretném a fotózási tevékenységet végezni főtevékenységként 

és a cég leginkább profitálisabb tevékenységévé fejleszteni. Ehhez új eszközök beszerzésére 

volt szükségem, melyekkel komplex szolgáltatást tudok majd nyújtani, mint például fényképek 

nyomtatása. A piac bővülése kiváló alapot ad fejlesztési elképzeléseim megvalósítására. 

A beruházás megvalósításával célom a fotózási tevékenység fejlesztése, bővítése új 

szolgáltatásokkal. A fejlesztéshez szükséges ingatlannal, a tevékenység végzéséhez szükséges 

alapfelszereltséggel és képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezem. 

A fejlesztés keretében az alábbi eszközök beszerzése valósult meg: 

 

1 db Dell Inspiron 5570 Notebook 

A fotózáshoz szükséges programok futtatására. Ezek a programok erősebb gépet igényelnek a 

több futatott program és memória nagymértékű ideiglenes használata miatt. Ennek megfelelően 

a laptop i5-ös processzorral, 8 GB Memóriával, 256 GB AMD típusú videókártyával és 1 TB-

os háttértárolóval rendelkezik, így a szükséges programok gond nélkül futnak rajta. 

 

1 db Panasonic DC-GH5EG-K váz 

1 db Nikon Z6 váz 

A professzionális minőségű fényképek készítéséhez szükséges eszközök. Az eszköz közel 25 

megapixeles felbontásra képes, Full Hd típusú képek készítésére alkalmas. Rendelkeznek wi-fi 

és hdmi csatlakozással is, melyek feltétlenül szükségesek. A saját tárhelyük bővíthető SD 

kártyával, így nem fordulhat elő, hogy megtelik a memória egy-egy rendezvény során. A 

beépített plusz szolgáltatások, a széles skálán állítható záridők, stabilizátorok,stb. a 

legmodernebb technológiai színvonalat képviselik. 

 

1 db Nikkor Z35mm f/1.8 S 

1 db JMA301DA Nikkor Z85 mm f/1.8s 

A fényképező gépekhez szükséges objektívek. Az objektívek nagy látószöggel és 

zoomtartománnyal rendelkeznek, így szintén kiválóan alkalmasak a profi fényképek 

elkészítéséhez. Mindkét objektív kompatibilis a beszerzendő eszközökkel. 

 

1 db Canon ImagePROGRAF PRO-4000s 

A fényképek kidolgozásához szükséges nyomtató, mely teljesen új szolgáltatásként jelenik meg 

a vállalkozásomban. Kompatibilis a laptoppal és az általam használt programokkal. 

 

 

 



1 db Lézergravírozó és vágógép 40W CO2 

A vágógéppel még modernebb és hatékonyabban tudjuk fotóázási tevékenységünket végezni. 

Az általunk elképzelt formavilágot ezen eszközökkel még jobban kitudjuk alakítani. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


