Tisková zpráva

Aplikace Fripito je v AppStoru a Google Play!
Praha, 27. 10. 2014
Aplikace Fripito, určená všem cestovatelům a fotografům, je již k dispozici ke
stažení zdarma v AppStore i Google Play.
Start-upový projekt Fripito dokončil po půl roce vývoj své aplikace pro cestovatele a
fotografy a po schválení v AppStoru/Google Play je k dispozici první verze aplikace jak pro
tablety, tak pro chytré telefony.
Všichni, kdo rádi cestují a fotografují a chtějí své zážitky a vzpomínky z cest uchovat co
nejlépe i ve svých fotografiích, si mohou stáhnout aplikaci Fripito zdarma. Každý zájemce
si pak může zakoupit průvodce do destinace svého výběru jako např. Island, Bolívie, New
York, Madeira, Paříž, Filipíny, národní parky USA apod.
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 15,99 $.
Aplikace Fripito je globálním projektem a ke spuštění v zahraničí dojde v kocem října
2014. Průvodci i ovládání aplikace jsou překládány do angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny i italštiny. V zahraničí bude aplikace představena poprvé na veletrhu
PhotoPlus v New Yorku na přelomu října a listopadu 2014.
V srpnu 2014 se do projektu zapojil soukromý investor s bohatými zkušenostmi v oboru
vývoje aplikací a se zkušenostmi s prodejem obsahu v zahraničí. Kromě finančí podpory
projektu tak do něj vložil i své know-how. Podpisem investiční smlouvy získal 10% podíl za
50 000,- USD.
V březnu 2014 aplikace Fripito podpořila svůj rozvoj kampaní na platformě pro startupy
Indiegogo.com, kde získala prostředky na svůj vývoj a obsahové rozšíření. Kampaň trvala
od března do června 2014 a drobní dárci přispěli v celkové výši přes 100 000,- Kč.
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

