Paříž, město světel, v novém průvodci aplikace Fripito!

Praha, 22. května 2015
Novinkou mezi průvodci aplikace Fripito je fotoprůvodce Paříží, který je ke stažení až do
29. května s 50% slevou. Autorem průvodce a fotografií fotografové Kristine Hellevik a
Raphaël Farhi, žijící v Paříži.
Bezplatná aplikace Fripito, která je k dispozici v AppStore i Google Play, nabízí všem fotografům a
cestovatelům nového foto průvodce.
Autorem průvodce jsou Kristine Hellevik a Raphaël Farhi, manželský pár fotografů žijících v
Paříži, kteří jako praví Francouzi ovládají umění “savoir vivre” a představí Paříž z pohledu místních
obyvatel. V průvodci se tak objeví nejen známá místa jako čtvrť Montmartre, Eiffelova věž, chrám
Notre Dame nebo moderní čtvrť La Défense, proslulá svojí architekturou, ale také tajemná zákoutí,
neobvyklé vyhlídky a zajímavá místa, která zůstávají běžným turistům utajena. K tomu přidají
osobní tipy na restaurace, kavárny i bary, protože to jsou místa, kde Paříž žije. Průvodce obsahuje
také 50 exkluzivních fotografií s GPS polohou i tipy pro fotografy a offline mapy.
Průvodce “Kouzelná i tajuplná Paříž” bude první týden, v rámci svého uvedení, ke stažení
za limitovanou cenu 3,99 USD (nabídka je platná do 29. května 2015).
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Prahu, České Švýcarsko, Island,
Londýn, New York, Madeiru, Kanárské ostrovy, Filipíny nebo Bolívii. Zdarma pak mají možnost
nahlédnout do připravovaných průvodců jako třeba národní parky USA, Japonsko, Izrael,
Botswana, Namíbie a mnoho dalších.
Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu. Typ “Inspirace” přináší kromě praktických
informací a tipů na zajímavá místa také padesátku fotografií s přesnými technickými informacemi,
jak byla fotografie vyfocena a s radami, kdy se na místo vydat, na co nezapomenout nebo čeho se
vyvarovat. Typ “Fotoprůvodce” nabízí kromě toho všeho i přesný denní program celého pobytu.
Zdarma si lze stáhnout průvodce typu “Připravujeme,” kde uživatel získá základní popis
připravovaného průvodce a deset ukázkových fotografií včetně rad a tipů. Cena jednotlivých
průvodců se podle obsahu pohybuje od 3,99 $ do 9,99 $.
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.
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