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Kezdeményezés a jövő felé budapesti székhellyel és raktárbázis-
sal, országhatáron túlnyúló tervekkel.
Határozott célunk egy közép-európai platform létrehozása, 
mely alapját képezi és támogatja azon aktivitásokat, amik a jövő 
építését a drónok felhasználásával képzelik el. 

MINDEN, AMI:
• Fejlesztés,
• Ipari szegmens, állami felhasználás,
• Egyesületek, szervezetek, egyéni kezdeményezések,
• Végfelhasználók, viszonteladói bázis,
• Tömegtájékoztatás.

ESZKÖZRENDSZERÜNK:
• Több éves tapasztalattal bíró kollégák és pilóták,
• Meglévő szerviz, kiforrott szaktudással és szerviz-mérnökökkel,
• Egyesületi, szövetségi közreműködők,
• 25 évre visszanyúló disztribúciós tapasztalat,
• Kiforrott infrastruktúra,
• Töretlen lelkesedés.

RÖVIDTÁVÚ CÉLOK, KEZDETI LÉPÉSEK:
• Tájékoztatás: mi a drón?
• Mi a biztonságos felhasználás?
• Mik az alapvető szabályok?
• A tájékoztatás alapköve, hogy az emberek találkozzanak a ter-
mékkel: a teljes hazai és szomszédos országok retail szegmensé-
nek lefedése,
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• Ennek kiszolgálására közép-európai „drónhangár” felépítése – 
egy régiós szinten is egyedülálló raktárbázis kiépítése,
• Hozzuk közelebb a drónt mindenkihez: rendezvények, kommu-
nikáció,
• Support: mindenki tudja, probléma esetén kihez tud fordulni: 
márkaszervizközpont Budapest székhellyel, és magyar nyelvű ter-
méktámogatás,
• Kiemelkedő gyártói kapcsolatok.

EBBEN MÁR MEGLÉVŐ,
FŐ PILLÉR: A DJI
A DJI a kereskedelmi és szabadidős 
használatra szánt innovatív drón és 
fényképezőgép technológia egyik 
vezető fejlesztője és gyártója. Célki-
tűzésük, hogy a légi felvételekhez, filmkészítéshez használt eszkö-
zök és platformok könnyebben és megbízhatóbban használhatók 
legyenek az alkotók és felhasználók számára szerte a világon.
Forradalmi megoldásaikat ma már világszerte alkalmazzák film, 
reklám, építési, tűzvédelmi, mezőgazdasági területen, és számos 
más iparágban.

DJI DRÓNOK
Mindenki találja meg a hozzá leginkább illő megoldást, legyen bár 
fogyasztó avagy professzionális felhasználó.
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HITVALLÁSUNK:
szabadulj meg a kötöttségektől, és legyenek lélegzetelállító felvé-
teleid magadról, a családodról, a nyaralásodról, a környezetedről, 
és a végtelenségig sorolhatnánk…

OSMO ÉS RONIN TERMÉKCSALÁD
Bújj egy profi operatőr bőrébe OSMO eszközöddel! Tölts fel, ossz 
meg stúdió minőségű videokat, vagy akár stream-melj online 
azonnal!

De ha Te igazán nagyban gondol-
kozol, akkor itt a

RONIN!
És ez még csak a kezdet…

KÖVESS MINKET:
https:/www.duplitec.hu
https://www.facebook.com/Duplitec/

4.


