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SZABÓ VlKToR e.v.

Kisadózó egyéni vállalkozóként fényképészeti szolgáltatásokat (kreatív, termék, enterier,
gasztro, PR, portré, riport fotózás) nyújtok cégeknek, önkormányzatoknak, intézményeknek,
civilszervezeteknek, magánszemélyeknek, valamint online és offline reklámügynöki

szolgáltatásokat biztosítok ügyfeleim részére, Szolgáltatásaim biztosításához jelen fejlesztés

megelőzően belépő szintű és félprofi eszközökkel rendelkeztem (pl. Canon 70D típusú

fényképezőgép, Dell Latitude laptop). A fejlesztést követően az új eszközöknek köszönhetően

tevékenységeim ugyan nem bővültek, azonban jelentősen javul szolgáltatásaim minősége, és

ezáltal bővül a vevőköröm, a megrendelések száma, és nő az árbevételem. A projektben

beszerzendő eszközök a profi minőségnek köszönhetően bizalmat ébreszt, professzionális

benyomást kelt megrendelőim körében, és nem utolsó sorban stratégiai előnyt jelent a

konkurenciával szemben. Tudom, hogy vállalkozásom csak úgy tarthatja meg, illetve erősítheti
piaci pozícióját, ha folyamatosan figyelemmel kísérem partnereim igényeit, és ennek

megfelelően erőforrásaim nagy részét fejlesztésekre fordítom, melyekhez lehetőség szerint

támogatási forrásokat is igénybe veszek. Ezért támogatási kérelmet nyújtottam be a Bihar-

Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez (LEADER HACS) technológiai fejlesztésre.

A projekt célja:

Professzionális fotó és reklámügynöki szolgáltatások biztosítása jelenlegi és potenciális

ügyfeleim számára. Céljaim érdekében folyamatosan, így jelen projektemmel is fejlesztem a

vállalkozás technológiáját, erősítem vállalkozásom stabilitását, piaci pozícióját, gyarapítom

vevőim és megrendeléseik számát, melyek hatására növekszik árbevételem hozzájárulva a

térség gazdasági növekedéséhez, a térségben élők életminőségének javulásához,

identitástudatuk erősödéséhez, valamint az idelátogatók számának növekedéséhez.

A projektben vállalt és megvalósított tevékenységek:

Első mérföld kőig meeva lósított tevékenvség:

Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztés:2 db CANON fényképezőgép váz, 1db CANON

objektív,4 db HOYA szűrő,6 db memóriakártya és 1 db fotóstáska.

Második és eevben záró mérföldkőig meevalósított tevékenvséeek:

Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztés; ldb-SlGMA ].35mm f1,8DG HSM objektív, ldb-
S1GMA 70-200mm F2,8 DG os HSM objektív, 2db Godox V860 lll akkus vaku, 4db- Canon LP-

E6NH akkumlátor, 1db- Apple Macbook Pro L4,2" M].Pro Notebook, ].db- Samsung Galaxy

Tab 57 táblagép, 1db- Samsu ngT7 Touch 2TB SSD külső meghajtó.

Kötelezően előírt nyilvánossóg biztosítósa; 1" db A/3 méretű, fekvő helyzetű projekttábla.
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P roj e ktbe n m egva lósított vá l l a l ása i m :

o A záró kifizetési kérelmem benyújtásával egy időben a megvalósult projektről képes
(minimum 3 db dátumozott fotó), szöveges beszámolót (minimum 2000 karakter) bo-
csátottam a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére az info@bsve.hu
email címre, melyet az egyesület a saját honlapján megjelentetett;

o A projektben megvalósítandó kötelező nyilvánosság megvalósításához szükséges szol-
gáltatást a Bihar-Sárrét térségből (Püspökladány) szereztem be.

o A megvalósult projektem a Bihar-sárrét vidékfejlesztési Egyesület Hírlevelében jelent
meg.
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A tervezett és beszerzett eszközök műszaki paramétereinek összehasonlítása:

lntel core i7 Apple@ M1 Pro processzor

16GB DDR4 Apple Ml Chip,Memóriaméret: 16 GB

14" (1920x1080 matt) FULL HD

LED

14.2"Felbontás 3024 x 1964 pixel, Liquid

Retina XDR, LED háttérvilágítás, Képernyő
jellemzői: I20 Hz (ProMotion technológia)

512GB, ssD 512 GB, sSD

csatlakozók

USB 2.0 + USB 3,2 Type A (Gen1)

+ Thunderbolt 4
3x Thunderbolt 4 (Töltés, DisplayPort, Thunderbolt 4

(akár 40 Gb/s), USg 4 (akár a0 Gb/s)), HDMl, MagSafe

3 port, 3.5 mm fejhallgató-csatlakozó

Bluetooth
GPs
BDs

GLoNASS
Wi-Fi

Bluetooth
GPS

Wi-Fi

Technológia

t2,4"TFí

Memória kapacitás

Akkumlátor
kapacitás

802.17 alb/eln/aclax802.1,L alblg/nlac

Méret Lo, "TFT

Felbontás 2000 x 1200 1600 x 2560

4GB 4GB

7040 mAh 10090 mAh

Wirless
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Mindhárom eszköz esetében jól látható, hogy magasabb minőséget képviselnek, mint a

támogatási kérelemben tervezett eszközök.

Az Apple Macbook Pro M]. processzora az előző LENOVO THlNKPAD EL4 G2 típusú laptop
processzor és memória teljesítményénél magasabb minőségű és teljesítményű, ezáltal
gyorsabb és stabilabb softwerműködést tesz lehetővé. A munkafolyamatok a

képszerkesztések során jelentősen gyorsulnak. A Samsung Galaxy 57 táblagép lehetőséget
biztosít a szakmai megbeszélések és prezentációk magas képminőségű bemutatására bárhol.
Ezen felül a fényképezőgépekkel wifin keresztül összekapcsolva távolról is lehetőség van a

60



szABó VlKToR e.v.
székhely:4].83 Kaba, Kossuth u. ].4.

adószám: 53756839-1-29
ügyfél-azonosító : 1043789559

fényképezésre bizonyos esetekben. Az elkészített képek a fényképezőgépről azonnal
feltölthetők a táblagépre. A SamsungT7 Touch külső Ssd Lehetőséget biztosít a nyers képek és

a szerkesztett munkák nagy méretű adattárolására. A külső adathordozó jelszó és biometrikus
adatvédelme a legmagasabb adattárolási biztonságot teszi lehetővé. A tárolt adatokhoz, csak

az arra felhatalmazott személy vagy a biometrikus azonosítóval rendelkező személy férhet
hozzá. A számítástechnikai eszközök segítségével professzionális színvonalú és gyorsabb

munkavégzés, mobilitás és magas adatbiztonság vált elérhetővé.

A fejlesztés során beszerzett fotótechnikai és számítástechnikai eszközök a vállalkozás jelenleg

meglévő technikai eszközein túlmutató, professzionális technikai eszközök, melyekkel

magasabb szintű minőséget, egyéni elvárásoknak, igényeknek megfelelő szolgáltatásokat

tudok biztosítani megrendelőimnek, vevőimnek. Így például nagyobb fényerejű objektívek,

rosszabb fényviszonyok közt is professzionális képek készítésére alkalmasak, az objektív
lencséi szuper éles kép készítését teszik lehetővé, szebb háttérmosottság tudok létrehozni,

fényképezővázak full frame szenzormérettel rendelkeznek, lSO érzékenységük magasabb.

A fenti technológiákkal a térségünkben működő versenytársaim nem vagy csekély mértékben

rendelkeznek. A kiemelkedő minőségű szolgáltatás újdonságként jelenik meg térségünkben,

és versenytársaimat is arra készteti, hogy piaci pozíciójuk erősítése érdekében technológiai
fejlesztéseket valósítsanak meg.

Az új technológiát több területen (intézmények, önkormányzatok, gazdasági szféra,

rendezvények) alkalmazom, ahol bizonyítja professzionális minőségét, ami a lehető legiobb

reklám vállalkozásomnak.

A projekt forrásai:

A projekt teljes költsége összesen

A projekt elszámolható költségei összesen

A projekt nem elszámolható költsége összesen

Támogatás összege

Önerő (saját forrás)

A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő

Jelen beszámolási időszak készenléti állapot: L00%
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4 472 o74 tt

4Ft

3 130 44ott
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