
 
WWW.KEPARUHAZ.HU  |   1158 Budapest, Késmárk u. 18. 

Oldal 1 / 3 
 

 

ALKOTÓI PROGRAM GY.I.K. 
 
MI A PROGRAM CÉLJA? 
Hogy lehetőséget biztosítson a magyar fotósoknak, 
képzőművészeknek, grafikusoknak arra, hogy képeik 
reprodukcióit, akár prémium - sorszámozott - kivitelben, akár 
hagyományos módon értékesíthessék és az értékesítésből 
bevételük keletkezzen. 
 
SAJÁT WEBÁRUHÁZAM LESZ? 
Gyakorlatilag igen. Olyan mintha nyitnál egy internetes 
„Galériát”, ahol a képeid reprodukcióit rögtön meg is lehet 
vásárolni. Képeid egy önálló címen elérhető webáruház oldalon 
jelennek, amelyet a közönségeddel meg is oszthatsz. Az 
oldaladon saját – fényképes – bemutatkozód is helyet kap. A 
vásárlóid pedig különböző formátumokban (poszter, vászonkép, 
keretezett kép…stb.) rendelhetik meg a képeid reprodukcióit. 
Mint például itt: https://www.keparuhaz.hu/kisskrisztiii 
 
MENNYIBE KERÜL EZ NEKEM? 
Jelenleg a megjelenést INGYENESEN biztosítjuk az indulástól 
számított 12 hónapon át.  
 
MENNYI PÉNZT KERESHETEK EZZEL? 
Ez elsősorban Rajtad és a képeiden múlik. Az értékesítés 
elsősorban a Te feladatod, mi a felületet, egy jó jutalék 
konstrukciót, kiváló minőségű termékeket, jól szervezett 
logisztikát és vevőszolgálatot adunk mellé. 
Általánosságban elmondható, hogy az alapprogramban, kisebb 
összegű (1-10ezer Forint közötti) Licenszdíjakkal egy átlagos 
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termék (pl. vászonkép) eladási árának ~30-40%-a lesz a részed. 
Amennyiben azonban képeid Prémium kategóriás, díjnyertes 
képek, esetleg számozott sorozatról beszélünk és a Licenszdíjad 
magasabb összegben (képenként több tízezer, vagy akár 
százezer forintos nagyságrendben) határoznád meg, akkor 
Alkotói Program Pro szerződés születik és képeidből kifejezetten 
szignózott, számozott archív nyomatokat készítünk. Ezen 
eladásokat kiemelten kezeljük és az eladási ár ~60-70%-a illet 
Téged. 
 
MEGJELENNEK A KÉPEIM A KÉPÁRUHÁZ.HU KATALÓGUSÁBAN 
IS? 
Csak abban az esetben, amennyiben ezt kifejezetten jóváhagyod 
számunkra. Jóváhagyásod nélkül képeid csak a saját 
„galériádban” fognak megjelenni. Jóváhagyásod esetén 
kollégáink dönthetnek a képeid (vagy azok egy részének) a 
katalógusba történő belistázásáról. 
 
KI TÖLTI FEL A KÉPEKET? 
Önállóan feltöltheted a képeket az adminisztrátori felületen, 
vagy megbízhatsz vele minket.  
 
HÁNY KÉPET TÖLTHETEK FEL? 
Alapértelmezetten 100 kép megjelenítésére kapsz lehetőséget, 
ettől egyedi szerződéseknél eltérhetünk. 
 
AZ EREDETI KÉPEKET KELL FELTÖLTENEM? 
Mi javasoljuk, hogy az eredeti fájlok kerüljenek feltöltésre, így ez 
esetben mi Nélküled is azonnal tudjuk teljesíteni a beérkező 
megrendeléseket. De abban is megállapodhatunk, hogy 
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vízjelezett vagy csökkentett méretű (és/vagy minőségű) képeket 
töltesz fel a rendszerbe és Tőled csak abban az esetben kapjuk 
meg az eredeti, nyomtatásra alkalmas fájlt, amennyiben 
megrendelés érkezik.  
 
BIZTONSÁGBAN LESZNEK AZ ÁLTALAM FELTÖLTÖTT EREDETI 
DIGITÁLIS FÁJLOK? 
Igen. Erre nagyon ügyelünk. Az eredeti képek sosem kerülnek 
feltöltésre a webszerverre, ezért sosem kerülhetnek illetéktelen 
kezekbe sem. A képeid biztonságos felhő alapú tárhelyen lesznek 
eltárolva. A weboldalhoz szükséges képeket az eredeti képből 
automatikusan készíti a rendszer maximum 1600px méretben, 
mely már nem alkalmas jó minőségű nyomdai termék 
előállítására. A megrendeléseket pedig a felhőben tárolt eredeti 
képekből  teljesítjük. A képek törlését bármikor kérheted. De van 
mód arra is, hogy vízjelezett képeket töltesz fel és mi csak 
megrendelés esetén kapjuk meg Tőled az eredeti fájlt.  
 
 
 


