
Fripito přichází s vylepšenou verzí aplikace pro fotografy

Praha, 11. 11. 2015

Aplikace Fripito, určená všem fotografům na cestách, přichází po roce svého úspěšného 
fungování s novou verzí, která má nejen nový design, ale přináší také celkové zrychlení 
aplikace i pokročilejší vyhledávání. Kromě nákupů jednotlivých foto průvodců uvnitř 
aplikace se uživatelé dočkají brzy i možnosti prémiového předplatného. V rámci oslavy 
spuštění nové verze bude Fripito nabízet všechny průvodce za 0,99 USD.

Po roce od svého uvedení na trh se aplikace Fripito vrátila na mezinárodní fotografickou výstavu 
Photo Plus 2015 v New Yorku, kde exkluzivně představila novou verzi Fripito 2 pro iOS. Uživatelé 
si tak již dnes mohou vyzkoušet nový design, přehlednější obchod s nabídkou foto průvodců a 
celkově rychlejší fungování aplikace. Fripito 2 má vylepšené vyhledávání v průvodcích, kde si 
zájemce najde svého průvodce díky fulltextovému vyhledávání zadaného slova i v obsahu 
průvodců. 

Nejbližší chystanou novinkou bude možnost navigace z aktuálního místa na cestě do místa 
vybraného zájmu na mapě s GPS polohou, a hlavně pak možnost prémiového předplatného, kdy 
po zaplacení paušálního poplatku bude mít uživatel přístup ke všem průvodcům z aktuální 
nabídky.

V rámci oslavy spuštění nové verze nabízí Fripito všechny průvodce za 0,99 USD. 
Nabídka je časově omezena a platí jen 11. - 12. 11. 2015.

V prvním listopadovém týdnu se Fripito zůčastnilo i mezinárodní konference Web Summit v 
Dublinu, kam bylo vybráno do sekce Alpha, která představuje nové zajímavé start-upy z celého 
světa. Irský cestovatelský časopis Travel Extra jej na Web Summitu vybral mezi sedm 
nejzajímavějších travel start-upů celé akce.

V AppStoru získala aplikace Fripito mnoho vynikajících uživatelských recenzí a hodnocení a 
nabídka fotografických průvodců, na kterých Fripito spolupracuje se zkušenými amatérskými i 
profesionálními fotografy z celého světa, roste každý týden. V současné době má aplikace více 
než 35 tisíc stažení a nárůst zaznamenává každý den. Novým ambasadorem Fripita se stal 
Brendan Van Son, známý kanadský cestovatel, fotograf a novinář (http://
www.brendansadventures.com). 

“Fripito je skvělý způsob, jak vyhledávat fotograficky zajímavé lokace po celém světě, a to 
pohodlně ve vlastním telefonu!” Brendan van Son, kanadský novinář, cestovatel a fotograf

Aplikace Fripito, dostupná v AppStore i Google Play, pomáhá objevovat zajímavá fotografická 
místa po celém světě a nabízí fotografické průvodce do mnoha nádherných  lokací. Aplikaci 
připravují zkušení fotografové pro amatérské fotografy, kteří se chtějí zlepšit ve fotografování a rádi 
cestují. V jednotlivých průvodcích najdou nejen aktuální informace o místě, ale hlavně zkušenosti a 
tipy od fotografů, autorů průvodců.

Každý průvodce obsahuje skvělé fotky s užitečnými radami na cesty i pro fotografy, offline mapy, 
GPS polohu všech fotografií, doporučené vybavení pro fotografy, použité nastavení fotoaparátu a 
světelné podmínky v místě focení. Kromě osobních tipů od autora jsou v průvodci také všeobecné 
informace o zajímavostech daného místa, ubytování, dopravě i jídle, doporučené restaurace a 
kavárny apod. Veškerý obsah průvodce lze stáhnout do telefonu nebo tabletu již před cestou, a tak 
na cestě uprostřed africké pouště nebo grónského ledovce není potřeba připojovat se k internetu a 
uživatel má stále přístup ke všem informacím offline.

“Fripito je zajímavý nápad, který vám umožní navštívit nová místa díky foto průvodcům" 



148apps.com

Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Azory, Prahu, Jihoafrickou 
republiku, České Švýcarsko, Český ráj, Kanárské ostrovy, Paříž, Londýn, New York - Manhattan 
nebo Brooklyn, Madeiru, Filipíny, Dubaj nebo Bolívii. Zdarma pak mají možnost nahlédnout do 
připravovaných průvodců jako třeba národní parky USA apod, Japonsko, Izrael, Botswana, 
Namíbie a mnoho dalších.

Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu, jeden pro inspiraci a druhý fotografický, který 
obsahuje navíc podrobný program cesty. cena průvodců se pohybuje od 3, 99 USD do 8,99 USD 
podle typu.

Zakladatelem projektu Fripito je Jan Březina, známý český fotograf, cestovatel, videocaster, 
novinář a certifikovaný lektor Apple a Adobe.  

Jan Březina  
Od roku 1999 aktivně provádí lektorskou, přednáškovou a osvětovou činnost. Je členem 
mezinárodních fotografických asociací PMAI a IPC. Je Adobe Certified Expert (ACE), Adobe 
Community Profesional (ACP), Apple Certified Trainer (ACT) a spoluautorem řady fotografických 
publikací. Od roku 2006 působí i jako průvodce a organizátor fotografických expedic, s kterými 
procestoval již šest kontinentů. Patří mezi přední české videocastery (Digit a 4Foto) a je 
zakladatelem a provozovatelem komunitního serveru Macforum.cz.V profesionální fotografické 
praxi se věnuje zejména portrétní, glamour a aktové fotografii. Ve volné tvorbě pak zejména 
krajinářské a cestovatelské fotografii.

Fripito Corp. je americká společnost založená koncem roku 2013 v Las Vegas v Nevadě. 
Kompletní vývoj aplikace probíhá v České republice.

Kontakty:  
www.fripito.com 
www.fripito.cz 
Email: info@fripito.com  
Facebook: @fripito   
Twitter: @fripito_news 
Instagram: @fripito  
Pinterest: @fripito  
Youtube: @fripito
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