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S z e r z ő i n k

BerKes Júlia

Producer. Az ELTE BTK-n kommunikáció szakon, a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen gyártásszervező 
szakon végzett. 2009 óta a Proton Cinema munkatársa. 
Számos magyar kis- és nagyjátékfilm producere, illetve 
Magyarországon forgott külföldi produkciók line pro-
ducere. Producerként jegyzi többek között Reisz Gábor 
játékfilmjeit (VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, 
2014, Rossz versek, 2018).  

schneider áKos

Rendező, producer. 2004-ben az IBS-en közgazdász BA- 
diplomát szerzett, 2010-ben az ELTE BTK-n filmtudo-
mány szakon végzett. Az AZT-Media tulajdonosa, vezető 
producere. Cége az elmúlt tíz évben számos különböző 
műfajú filmes produkció (játékfilm, rövidfilm, reklám, 
klip) készítője, illetve produkciós szolgáltatója volt.

sípos anna

Gyártásvezető. Először az ELTE BTK filmelmélet és fil-
mtörténet szakán, majd a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem gyártásszervező szakán végzett. 2008 óta dol-
gozik gyártásvezetőként különböző pozíciókban hazai és 
nemzetközi produkciókban (játékfilm, tévéfilm, rövidfilm, 
reklám).
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névjegyek, cégkártyák, meghívók,

sorszámozott VIP-, tagsági

és törzsvásárló kártyák

szórólapok, plakátok, brossúrák,
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 füzetek, újságok, könyvek, 
és törzsvásárló kártyák

szórólapok, plakátok, brossúrák,

öntapadós termékcímkék, önátírós tömbök

Kérje tevékenységi körre szabott ajánlatunkat!

pl. gyógynövényboltok, fitnesz- és konditermek, szépség stúdiók,

ékszer-, ajándék-  és divatcikkboltok, fogászati és 

egyéb orvosi rendelõk 

levélpapírok,borítékok, dossziék

részére összeállított

nyomdai csomagjainkat.részére összeállított

nyomdai csomagjainkat.

(Kresz Géza u. – Katona József u. sarok)

XIII. kerület, 
Kresz Géza utca 12. piros    

-et!Keresse a 
Kapcsolat:

nyomda@x-site.hu
+36 70 905 5936
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Bemutatóterem

Teljes kör  nyomdai megoldásokûTeljes kör  nyomdai megoldásokû

gyors, költséghatékony, inspirálógyors, költséghatékony, inspiráló

magánszemélyeknek, cégeknek, 
partnernyomdáknak egyaránt.
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