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Vandens ženklai. Filmukų iš nuotraukų gamyba. Video konvertavimas. Dizaino ir maketavimo
paslaugos. Koliažai. Duomenų atstatymas
Kuriame trumpus iki 20 minučių trukmės HD kokybės filmukus iš Jūsų nuotraukų: vestuviniai, romantiški,
verslo ir kiti filmukai iš Jūsų nuotraukų. Sukuriami pagal Jūsų pasirinktą stilių, norimą nuotraukų eiliškumą,
panaudojant tekstus, palinkėjimus ir kita
Vaizdo failų redagavimo paslaugos Fotofilmų gamyba Detaliau apie paslaugą ir darbų pavyzdžiai čiaKaina: 1 nuotraukos ar skaidrės įkėlimas į video 0.15 €.
Minimalus užsakymas 15 € (100 skaidrių). Užsakymai iki 100 failų kainuoja po 15 € Dizaino ir maketavimo paslaugos Jūsų norų įgyvendinimas nuo idėjos iki
rezultatų. Maketuojame koliažus iš Jūsų nuotraukų, galime pagaminti tiek paprastus, tiek šventinius, teminius nuotraukų koliažus su tekstais po nuotraukomis.
Sukursime etiketes buteliams Jūsų šventei arba vienam buteliui su sveikinimu, nuotrauka ar logotipu. Galime sumaketuoti popierėlius saldainiams ar šokoladui,
pagaminti ir atspausdinti vestuvinius, krikštynų, renginių laikraštukus. Ruošiame kalendorius, atvirutes, diplomus, sertifikatus, apdovanojimus. Fotofailų retušavimas
Retušuojame kliento skaitmeninius fotofailus. Kaina nuo 0,10 iki 0,50 € Nuotraukų skanavimas Skanuojame, tiražuojame popierines nuotraukas. Kaina nuo 0,50 iki
1,00 € Video konvertavimas Skaitmeninės informacijos konvertavimas į įvairius formatus ir pritaikymas visiems įrenginiams. Informacijos perkėlimas ir
konvertavimas iš atminties kortelių ar vaizdo kamerų į DVD diską. Prarastų skaitmeninių duomenų atstatymas Duomenų atstatymas kompiuterių servise Norim.lt™
- tai didžiausios atstatymo galimybės, mažesnė kaina, darbų greitis ir konfidencialumas. Savo klientams padėsime atkurti duomenis iš bet kokio modelio vidinio ar
išorinio HDD, USB, SD, MicroSD ir kitos laikmenos. Nuotraukų žymėjimas vandens ženklais Nenorite jog jūsų fotografuotus vaizdus, internete (kaip savo) naudotu
kiti asmenys? Apsaugokite savo nuotraukas vandens ženklais. Jei jau kas naudos jūsų nuotraukas - bus matoma nuotraukų savininko reklama, t.y. logotipas ir/ar
vardas. Ženkliname klientų nuotraukas asmeniniais ar įmonės logotipo vandens ženklais - pavyzdžiai matomi nuotraukose aukščiau. Detaliau - telefonu ar el. paštu.
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