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JELENTKEZÉSI LAP
Grafika és képfeldolgozás ingyenesen letölthető programokkal
Az online szeminárium tematikája:
 Bevezetés az Inkscape nyílt forráskódú vektoros
rajzszerkesztő használatába (munkaterület, eszközök,
dokumentumkezelés, rajzelemek létrehozása)
 Raszterképek vektoralizálása
 Rajzelem-tulajdonságok, rétegkezelés, igazítások és
rajzmódosítás

A képzés
csatlakozhat.

időpontja:

Online

képzésünkhöz

bármikor

A képzés menete: Jelentkezését követően a megadott e-mail
címre küldjük felhasználónevét és jelszavát, melyek segítségével
eléri az első továbbképzési anyagot. Ezt követően minden
további anyagot azután ér el, hogy kitöltötte az előző anyagok
végén található rövid tesztet. Így saját időbeosztásának
megfelelően tud haladni az anyaggal!

 Két ingyenes alkalmazás (Adobe Kuler, Paletton) bemutatása
a harmonizáló színek kiválasztásához

Részvételi díj: 39 900 Ft + áfa

 Bevezetés a Fotor használatába (eszközök, képfeldolgozás
lépései, képek elemzése, képjavítás)

Csoportos jelentkezési akció:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%,
három fő esetén 10 %, négy vagy több jelentkező esetén 15%
kedvezményt kap minden résztvevő a részvételi díjból.

 Bevezetés a GIMP használatába (eszközök, képek
létrehozása)
 Képmanipulációk (képjavítás, rétegkezelés és maszkolás,
hatások alkalmazása)
 További rétegkezelés (vektoros elemek és festés,
rétegigazítások, rétegműveletek, összhatásmódok,
vágógörbék, grafikus szűrők)

A leckék szerzője: Dr. Pétery Kristóf PhD – A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem munkatársa, számos elektronikus,
informatikai tematikájú szakkönyv szerzője

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
[ ] Igen, hozzájárulok. ahhoz, hogy nevemet, postacímemet,
telefonszámomat és e-mail címemet a Fórum Média Kiadó Kft.
hírlevél küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy
számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól,
képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul
veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU
2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos
jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és így a hírlevélről
bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található
link segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu email címre, vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp.,
Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.

Igen,

fővel jelentkezem a „Grafika és képfeldolgozás ingyenesen letölthető programokkal” című
online szemináriumra. (833502)

Cégadatok:

Jelentkező(k) adatai:

Cég neve*

Név, e-mail cím

Cég címe*

Beosztás

Cég adószáma*

Név, e-mail cím

Telefon*

Beosztás

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10
 51–100

 11–20

 21–50

 100 felett

Megrendelő neve, beosztása*

Beosztás

____________________________________________________
Dátum

Megrendelő e-mail címe*
A *-gal jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.

cégszerű aláírás

