
Dubluve Studio - Servicii complete de fotografie și producție video 
 
 
De ce video și fotografia de produs este cea mai importantă componentă pentru afacerea ta 
în mediul online? 
  
Există un aspect care nu trebuie uitat niciodată în domeniul comerțului online: valoarea 
percepută a produselor și fiabilitatea afacerii tale depind de cele mai multe ori de calitatea 
fotografiilor și a video-urilor de produs. Acestea sunt esențiale pentru a vă diferenția de restul 
magazinelor din mediul online.  
  

  



  

  
Oferind o perspectivă perfectă a produsului tău, video și fotografia de produs sunt necesare 
pentru a va evidenția produsele și serviciile în mediul online. Pe termen lung, veți descoperi că 
fotografiile de inaltă calitate ale produselor voastre vor fi unul dintre cele mai importante aspecte 
care vă vor oferi mai mulți clienți și potențiali clienți pe termen mediu si lung. 
  
Accesând serviciile noastre de fotografie și video de produs, puteți fi convins că vi se oferă cele 
mai bune servicii pentru a vă promova și a vă stimula afacerea în mediul online. 
  

  



  
  
  
  
  
De ce ar trebui să ne alegeți pe noi? 
  
Meticulozitatea și atenția la detalii într-o filmare sau fotografie de produs sunt primele și cele 
mai importante aspecte în acest domeniu. La Dubluve Studio, fotografii și videografii noștri pun 
accentul pe aceste componente pentru a oferi o fotografie curată și dinamică ce va pune în 
valoare produsele voastre.  
  
Puteți alege intre un catalog de produse sau o soluție de fotografii lifestyle pentru a vă prezența 
produsele în mai multe moduri diferite și pentru a crea o imagine idealistă pentru clienții vostri. 
Deoarece, în ziua de astazi, marketingul este reprezentat într-un procent uriaș de conținutul 
vizual, nimic nu este mai eficient și mai puternic decât un video sau o serie de fotografii 
profesionale pentru produsele voastre. Fotografii noștri vor face tot ce este posibil pentru a 
surprinde fiecare detaliu și element unic al produsului vostru. 
 
 

  



  
  
Creați-vă o prezența online puternică! 
  
Indiferent dacă sunteți la început de drum sau aveți un brand consacrat, Dubluve Studio se va 
ocupa de toate imaginile produselor voastre, astfel încât dumneavoastră să vă puteți concentra 
doar asupra dezvoltării afacerii. 
  
  
Servicii complete de fotografie și producție video 
  
Dubluve Studio este o companie cu servicii complete de producție de fotografie și film oferind 
multe soluții care pot ajuta orice afacere să își comercializeze cu succes produsele sau serviciile. 
Îți înțelegem obiectivele și te ajutăm să le atingi.   Lucrăm cu dvs. pentru a vă înțelege 
obiectivele și pentru a determina exact ce tip de conținut este cel mai potrivit pentru brand-ul 
vostru. Cu disponibilitate locală și natională, vă putem ajută indiferent unde vă aflați. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ladTAGfo3pc 
  
 
Procesul nostru de creatie 
  
 1.  PRE - PRODUCȚIA 
  
Procesul nostru începe cu obținerea unei viziuni complete asupra nevoilor voastre. Pe măsură ce 
obiectivele si strategia de concept sunt finalizate, echipa noastră de videografi, fotografi și 
experți în comerț-ul online dezvoltă strategia de bază pentru a-ți aduce produsul dintr-o cutie, 
într-un online vizual bine conceput. 
  
 2.  PRODUCȚIA 
  
Acum că avem obiectivele definite, este timpul să aducem produsele voastre în fața camerelor de 
filmat. Aici, echipa noastră de videografi și fotografi va face ceea ce știe cel mai bine. Această 
parte a procesului tinde să fie unică pentru fiecare proiect și client in parte. Ne place să păstrăm 
lucrurile fresh și extrem de antrenante pe parcursul intregului proces de productie. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ladTAGfo3pc


 

 

 

  
  
 3.  POST PRODUCȚIA 
  
În timp ce pre-producția și producția sunt esențiale pentru succesul proiectului foto sau video, 
echipa noastră de editare este cea care face cu adevărat magia să se întâmple. În această etapă, 
ne asigurăm că videoclipul și fotografiile produsului dvs. arată exact așa cum au fost planificate 
în pre-producție. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=QW2ihKXInGk  
  
 4.  LIVRAREA 
  
Managerul de proiect vă va oferi un link pentru a descărca videoclipurile și fotografiile dvs. și 
vă va îndruma către direcția bună pentru modul în care acestea pot avea cel mai mare impact. 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=QW2ihKXInGk


Vă aducem fotografiile și video-urile la viață și vă ajutăm să le utilizați pentru a vă dezvolta si 
promova afacerea in mediul online si nu numai. 
  
Oferim servicii complete de video productie și fotografie comercială și de produs pentru toate 
tipurile de afaceri online si offline. Pentru informatți și oferte ne putetț contacta la adresa de 
email studio@dubluve.ro sau pe site-ul www.dubluve.ro 

http://www.dubluve.ro/

