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a mi világunk kék –
a víz cseppekből lesz kékké, 
ahogy az apró pixelekből kép,

a kék misztikus,
ahogy a Föld is az űrből, 
de az ég alatt sok árnyalat van,
megmutatjuk
az Ön színeit is!
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… azért dolgozom, hogy
megmutassam mások világát is …

azért dolgozom, hogy láttassam azt,
amit sokan észre sem vesznek …

czikoraági

…a szavak ereje mozgat … máskor csak
képekkel beszélek hangok nélkül …
vagy csak zenével szavak nélkül …
vagy mindezek finom összhangjából
születik valami különleges …
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a gyártás mellett médiatanácsadást és sajtófigyelést 
folytatunk, hogy a kommunikáció valamennyi szakaszát 
segíthessük. a hagyományos médiamegjelenés mellett 
erősségünk a web-üzletág, az internetes jelenlét segítése 
minden formában.

kommunikáció
profi kommunikációt kínálunk vállalatok, cégek, egyesületek, alapítványok, vagy akár 
magánszemélyek számára is úgy, hogy ennek eszközeit, megjelenési módjait összehan-
goljuk. nyomtatott termékeket, audio és vizuális anyagokat kínálunk, internetes megje-
lenést a reklámtól a médiában publikálható pr riportokig a leghatékonyabb eszközökkel 
a megrendelő elképzelési szerint. Filmet, rádiós beszélgetéseket, sajtócikkeket készítünk 
és azok elhelyezését szervezzük célirányosan a megrendelő profiljához alkalmazkodva. 
reklámokat, referenciafilmeket, videonévjegyeket készítünk. Valamennyi termékünket több 
nyelven is forgalmazzuk igény szerint – a határ közelsége miatt pl. szlovákra is fordítunk 
és szinkronizálunk.
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tréningek
nyilatkoznia kell, de kameraláza van? 
Gombóc lesz a torkában ha meglát 
egy mikrofont? segítünk! Egyéni tré-
ningeket kínálunk mindazoknak, 
akiket pozíciójuk, munkájuk vagy 
bármilyen megfontolás arra késztet, 
hogy kommunikációjukat fejlesszék. 
személyre szabott programot állítunk 
össze tekintettel mindazon problé-
mákra (pl. beszédhiba, lámpaláz, 
retorika, protokoll, stb.), melyek a 
korrekt megjelenést és a jó fellépést 
segítik és az egyes helyzetekben 
elvárható pontos, meggyőző meg-
nyilvánulásokra készítenek fel.
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professzionális p2 memó-
riakártyás full Hd kamerák 
a nagy felbontású képet 
biztosítják, a nagy látószö-
gű optikák a felvételeken 
ritkán látható képbeál-
lításokat garantálják, a 
világítástechnika a kép 
hangulatát befolyásolja.

film
A legkorszerűbb videotechnika, különleges kameramozgások (pl. stadicammal), szo-
katlan felvételek készítésére (földön, vízben, levegőben, stb.) alkalmas felszerelés és 
profi csapat áll rendelkezésre, hogy számos műfajban filmet készíthessünk.
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a technikai háttér mellett a 
kreatív csapat jelentősége a 
szokatlan megoldások és a 
leglátványosabb felvételek 
elkészítésének keresésében 
rejlik. az interjú beállítások 
kidolgozása, a képi világ 
megfogalmazása a film 
témájához illeszkedik és 
a hatást fokozza.

az apple cég által fejlesztett macpro mun-
kaállomás a vágáshoz, a világon legtöbb 
helyen alkalmazott Final cut studio non-
lineáris editor szoftvercsomag és kiegé-
szítői használatával, videoklip, reklámfilm, 
image- és rendezvényfilm, játékfilm teljes 
körű utómunka igényét képes ellátni, legyen 
szó akár Hd (1920×1080), HdV (1440×1080, 
1280×720), vagy hagyományos sd (720×576 
pal, ntsc) szabványokról. 
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videonévjegy
a videonévjegy terjedelme ideális esetben két és öt perc közötti tartalom 
(de lehet hosszabb is) és többféleképpen készülhet:
• bemutatkozás vágókép nélkül
• bemutatkozás vágóképekkel egyetlen szituációban
• bemutatkozás vágóképekkel több helyszínen
• hangos önéletrajz vágóképekkel
• zenés-képes bemutatkozás

A videonévjegy elsősorban audio-vizuális önéletrajz. Egy olyan miniportré, amely a bemu-
tatkozást erősíti. Alkalmas névjegykártya helyett, vagy azzal összekapcsolva cégvezetők 
rendhagyó vizitjéhez, művészek egyedi névjegyeként szolgálhat, de bárki választhatja 
a bemutatkozás e ma még ritka formáját az image-erősítéséhez. Munkavállalók írásos 
önéletrajzát egészíti ki személyes megjelenés előtt, hogy ne csak formális nyomtatványokon, 
adatokkal vagy egy fotóval induljanak az egyre nehezebb versenyben a munkahelyekért. 
Videonévjegy szolgáltatásunkhoz QR-kóddal ellátott online megjelenítés jár!
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a portréfilm hosszabb-rövidebb 
életutat, termékeny életrajzot 
vázol fel – ideje húsz percnél 
kezdődik és mintegy órás (eset-
leg hosszabb, vagy több részes) 
is lehet, ha a film alanyának van 
érdemi mondanivalója.

a portréfilm beszélgetéssel 
készülhet egy (esetleg több) 
helyszínen vágóképek nélkül 
vagy változatos vágóképezéssel, 
készülhet számtalan helyszínt 
felsorakoztatva a film ihletőjének 
életútját végigkísérve (referencia: 
http://czikora.hu/portre).

a portréfilm felvétele a filmké-
szítéshez rendelkezésre álló (a 
katalógusban leírt profi tech-
nikával és kreatív szerkesztési 
elvekkel) folyik többszöri egyez-
tetést és beszélgetést követően 
a megrendelővel, illetve a film 
alanyával.
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televíziózás
Valamennyi televíziós műfajban készítünk anyagokat – hírek, 
tudósítások, riportok, eseményösszefoglalók, interjúk, 
beszélgetések, dokumentumfilmek gyártása is a profilunkba 
tartozik (különös tekintettel a kultúra világára).

22 23



rögzítés
cégünk a XXi. századi videotechnika 
elvárásainak megfelelő háttértech-
nológiával rendelkezik, mely a kor 
követelményeit tökéletesen tükrözi. a 
Panasonic cég új fejlesztésű, profes-
szionális, p2 memóriakártyás, nagy 
felbontású Hd kamerái és képzett 
szakemberek alkalmazása a biztosí-
ték az események pontos, szakszerű, 
minőségi rögzítésére. Egy vagy több 
kamera használatával, különleges 
megoldásokkal, szokatlan beállítá-
sokkal, tesszük egyedivé a leghét-
köznapibb eseményekről készülő 
felvételeket is, melyeket végül kre-
atívan montírozunk. 
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településmarketing

kordokumentáció és a marketing szempontjából 
nélkülözhetetlen filmek azok, melyek elsősorban 
a helyek szellemét tükrözik és a települések 
szövetét mutatják. A városok/falvak jelentő-
ségét – fontosabb középületeit, templomait, 
műemlékeit, tereit, történelmi horderejét, az 
ott megforduló hírességeket csakúgy felso-
rakoztatja egy-egy összeállítás, mint a sokak 
számára esetleg felfedezésre váró utcarészlete-
ket, feledésbe merülő vagy még lehetőségeket 
tartogató, eddig észrevétlenül megbújó szeg-
leteket, homlokzatokat, kapualjakat, izgalmas 
szemszögből rögzített látképeket. 
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Helytörténet, turisztika 
filmekkel és
online felületeken
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a film fókuszálhat a turizmus szempontjából 
lényeges pontokra egy-egy helyszínen, 
vagy vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, 
esetleg természeti jelenségekre, melyek 
megmutatása kulcsfontosságú. 

a film/filmek hossza megegyezés kérdé-
se, az ár az elkészítés módjától függ. a 
technikailag legkorszerűbb eszközökkel 
készülő, képi megjelenítés szempontjából 
változatos és vizuálisan megnyerő alkotások 
több célt is szolgálnak egyszerre és mara-
dandó értéket képviselnek a helytörténet 
tekintetében.

Modern, dinamikus képi eszközökkel készülő összeállítások vagy romantikus, a 
szemet elbűvölő lírai képfolyamok is születhetnek, de ezek váltakozásából zenés, 
szövegekkel és interjúkkal színesített alkotások is készíthetők. 

A komplex filmek mellett akár egy-egy műemlék, épület, szobor, híresség vagy 
ma élő, a településen jelentős tisztséget betöltő személy is lehet hangsúlyos 
egy-egy anyagban, de készülhetnek akár sorozatban rövid epizódok több fontos 
mozzanatról a helyiek elképzelései szerint.
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fotó
Esemény- és enteri-
erfotózást vállalunk 
többcélú felhaszná-
lásra – pl. archiválás-
hoz, katalógusokhoz, 
stb. mozaikképek 
készítését szervezzük 
akár fotózással!

a reklámfilm terjedelme 
hagyományosan húsz-harminc 
másodperc – adott termék 
vagy cég népszerűsítésére 
vállalkozunk forgatásakor. 
Valamennyi a filmkészítésnél 
leírt eszköz igénybe vehető 
gyártásánál – ára, ahogy 
minden esetben az elkészí-
tés módjától függ. 

re
kl

ám
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digitalizálás
VHs video digitalizálása sVHs, VHsc, sVHsc, Video8-, Hi8 és egyéb digitális szabvágyok, 
mint a minidV-dV cam, lp és sp formátumból, dVdre Hd, pal és ntsc szabványban 
egyaránt. Mindezeket a lehető legjobb minőségben, rövid határidővel és kedvező áron 
vállaljuk.

fordítás és szinkronizálás
Saját készítésű filmjeinket igény szerint több nyelvre is fordítjuk, a szövegeket megjelenít-
jük (feliratozással vagy alámondással) interjúk és más típusú közlés esetében is. a szlovák 
határ közelsége miatt hangsúlyosan szlovák nyelvre fordítunk és szinkronizálunk.
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webfejlesztés
Profilunk valóságos, vagy elképzelt, esetleg már jól működő folyamatok, üzleti modellek, 
funkciók leképezése internetes felületre. Fejlesztéseink célja a versenyelőnyt biztosító alkal-
mazások készítése széles skálán ügyfeleink számára, elsősorban az egyszerű promóciós, 
bemutató weboldalaktól, a funkcionálisan sokrétű siteokon át az internetes vállalatirányí-
tási információs rendszerekig.

Fejlesztési részlegünk kínálata:
• rendszerszervezés
• adattárak tervezése
• webgrafika
• tartalomfejlesztési munkák
• web programozás

Teljes körű szolgáltatást kínálunk az online kommunikációhoz. Komplex csomagjainkkal és 
szakembereink segítségével a leghatékonyabb megoldásokat választhatja, hisz Ön dönt: 
szeretné kihasználni az internetes reklámban rejlő lehetőségeket? Használná az internet 
korlátlan erejét? Mi a szellemi tőkét kínáljuk hozzá! Megvalósítjuk ötleteit és újabbakkal 
gyarapítjuk.

wEb
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webüzemeltetés
az üzemeltetés terén ajánlatuk:
• internetes szerverek telepítése, üzemben 

tartása (web, adatbázis, email, videó).
• szerver hosting szolgáltatás (egyedi, virtuális 

szerverek elhelyezése biX hálózatba).
• web hosting szolgáltatások (internetes 

tárterület biztosítása működő webolda-
laknak).

• E-mail szolgáltatás (saját céges levelezési 
fiókok biztosítása).

• domain igénylés, fenntartás (egyedi domain 
nevek regisztrálása).

mint a láthatatlan fogaskerekek, amelyek 
egymásra épülve, bonyolult módon össze-
kapcsolódva biztonságosan működtetik a 
szerkezetet, úgy tartjuk állandó mozgásban 
az Ön jelenlétét is a világhálón – erõsségünk 
a gyors reakció, a személyre szabott interne-
tes üzemeltetés és a biztonságos működést 
szavatoló hatékony kapcsolattartás.
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Működtetési részlegünk főbb 
tevékenységei:
• web-tartalom gondozási 

munkák (html szerkesztés, 
korrektúrázás, archiválás)

• online-marketing munkák 
(honlapmonitoring, média-
figyelés, keresőoptimalizá-
lás)

• Webszerkesztői munkák 
(színes írásos képes, videós 
beszámolók, tudósítások)

• Élő internetes közvetítés 
(képes, videós, írásos az 
adott eseményről)

• internetes oktatás, tanács-
adás (a megrendelő igénye 
alapján)

w
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startalomhoz keres formát? megold-

juk! A nehezen követhető internetes 
világ gyorsan változó tartalmakat 
igényel. Hogy ügyfeleink üzenete 
megfelelő helyekre a lehető leg-
gyorsabban eljusson keresőmar-
keting technikáinkat folyamatosan 
fejlesztjük és alkalmazzuk. a kap-
csolattartást és a feladatok korrekt, 
gyors teljesítését, nyomonkövetését 
egy központi helpdesk biztosítja.
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mit
kínálunk
tehát?
cégünk ereje a komplexitásban rejlik – összefüggéseiben 
látjuk és kínáljuk mindazt, amit Ön szeretne másoknak 
megmutatni, hogy ezzel időt és pénzt takarítsunk meg. 
az összehangolt reklám és pr tevékenységen túl turisz-
tikai- és dokumentumfilmek, videonévjegyek, portrék, 
és valamennyi televíziós műfaj: tudósítások, riportok, 
összefoglalók készítése, e mellett esemény rögzítés (igény 
szerint többkamerás) is profilunk – a videoanyagokat 
több nyelvre fordítjuk és szinkronizáljuk. régi videofel-
vételek digitalizálását is megoldjuk. Műsorvezetést és 
szervezést, esemény-, divat-, interierfotózást vállalunk. 
A tevékenységek rendeltetésszerűen összekapcsolhatók 
és a leghatékonyabban kivitelezhetők. Erősségünk a 
webfejlesztés, internetes felületek profi kezelése, kere-
sőmarketing.
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