Tři týdny na Novém Zélandu!
Praha, 22. února 2016

Novým přírůstkem do aplikace Fripito, která nabízí foto průvodce do mobilů a
tabletů, je průvodce Novým Zélandem, ostrovem, který se může chlubit nejen
nádhernou přírodou. Autorem průvodce je cestovatelka, fotografka a expertka na
molekulární výživu Eliška Pivrncová.
Fripito přináší nového průvodce, který pomůže nejen fotografům, ale i cestovatelům objevit
neuvěřitelnou krásu novozélanské přírody i kouzlo původní maorské kultury. Zatím nejobsáhlejší
foto průvodce představí řadu zajímavých míst jako je národní park Tongariro, Milford Sound, Mount
Cook, Wellington, Auckland, jezero Taupo apod. Neocenitelným se pak jistě stane podrobný
program na 21 dní, a to dokonce ve dvou variantách.
Autorem více než 162 fotografií je cestovatelka a fotografka Eliška Pivrncová, která se podělí o
praktické a užitečné tipy pro fotografy, tak aby měl každý možnost nafotit krásné snímky. V
průvodci jsou doplněny také informace o nastavení fotoaparátu, fotografickém vybavení i nejlepším
čase, kdy uvedená místa navštívit. Všechny fotografie obsahují GPS polohu a jak veškerý obsah,
tak mapy lze stáhnout offline do mobilu nebo tabletu.

Průvodce “Nový Zéland ve třech týdnech” bude do 29. února 2016, v
rámci svého uvedení, ke stažení za limitovanou cenu 4,99 USD v
AppStore i Google Play.
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Kubu, Island, Pálavu, Moravské
Toskánsko, Azory, Prahu, Čínu, Jihoafrickou republiku, České Švýcarsko, Český ráj, Kanárské
ostrovy, Paříž, Londýn, New York, 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.
Autorka průvodce Eliška Pivrncová (Bacovská) studovala molekulární výživu ve Švédsku na
Karolinska Institutet. Žije někde mezi Českým rájem, Turnovem a Stockholmem.Úplným počátkem
její cesty k fotografování byla cesta na Island, kde Eliška podle vlastních slov pochopila, že
kompakt k zachycení všech jejích zážitků a krásy přírody prostě nestačí. Ještě než se rozhodla
odjet do Kanady, pořídila si svoji první zrcadlovku. Díky cestování se určitě prohloubila její záliba
ve focení, a poté právě díky focení začala ještě více cestovat. Její bratr Václav Bacovský, autor
průvodce Českým rájem, pro ni velkou fotografickou inspirací.Eliška miluje cestování a sport
(běhání, tenis, squash, kolo,lyžování, snowboarding, vysokohorská turistika) a vaření.
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 8,99 $.

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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