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(X) Szeptemberben találkozhattak először a zenera-
jongók az Audivisions névvel: a termékcsalád új megkö-
zelítésből kínál megoldásokat a bakelitlemez-gyűjte-
mények rendszerezésére és tárolására. A fiatal csapat 
fejlesztései eredményeként egyedi, stílusos és funkci-
onális termékekkel robbant be a piacra. Péter és Sza-
bolcs mutatja be a márkát.
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Hogyan született meg maga az ötlet?

A közel 3000 lemezes gyűjteményünkből 
származó saját tapasztalatok hívták fel  
a figyelmünket egy olyan széleskörű termék-

család hiányára, ami a gyűjtemények minden 
felmerülő rendezési igényeit kielégíti. Mi töb-
bek között erre próbálunk megoldást kínálni.

Milyen szempontok érvényesültek a termékek 
fejlesztésekor?

Mindenekelőtt az, hogy minőségi és prak-
tikus termékek kerüljenek ki a kezeink 
közül, amelyek esztétikus megjelenésükkel 
dekormegoldásként is szolgálnak, stílust adva 
az egész gyűjteménynek. Végig szem előtt 
tartottuk, hogy a nagy becsben tartott lemezek 
borítói is mennyire egyediek, változatosak és 
szépek. Szerettük volna, ha annak, aki a termé-
keink használata mellett dönt, a lemezek nyúj-
totta zenei élményen felül legyen lehetősége 
azok borítóiban is kedve szerint gyönyörködni.

Megvolt az ötlet és a koncepció, de hogyan 
tudott mindez aztán kézzel fogható termé-
kekké válni?

A hétköznapokban terméktervezőként is tevé-
kenykedünk, fémipari háttérrel, ennek köszön-
hetően nem állnak messze tőlünk a tervezés,  
a fejlesztés és a gyártás körüli feladatok.  
A szükséges időt munka után esténként, illet-
ve hétvégénként tudtuk ráfordítani, a felmerülő 
költségeket pedig saját forrásból finanszíroz-
tuk. A fantáziánknak határt szabni bizonyult 
a legnagyobb nehézségnek, ami továbbra is 
szárnyal...

tervben van további termékek megjelenése 
is?

Igen, jelenleg is zajlik új termékek fejlesztése, 
illetve sok ötlet van még a fejünkben a ter-
mékpaletta bővítésére és még változatosabbá 

tételére. Minden percét élveztük az elmúlt 
időszaknak, szeretnénk, ha ez az út még 
sokáig tartana.

Már mindenki számára elérhetőek a termékek. 
Hol tudják megvásárolni maguknak a gyűjtők, 
illetve hol találkozhatnak majd velük  
a jövőben?

Van egy webshopunk a www.audivisions.com 
címen, ahol az összes eddig kifejlesztett darab 
megtalálható és a kiválasztott termékvariácók 
azonnal meg is vásárolhatók. Ezen felül jelen-
leg is egyeztetünk többek között lemezbol-
tokkal, amelyek viszonteladókként tudnának 
forgalmazni nemcsak lemezeket és kiegészí-
tőket, hanem hozzájuk komplett tárolási és 
rendszerezési megoldásokat is. Mindemellett 
folyamatosan keressük a lehetőségeket  
a termékek megjelentetésére, terveink szerint 
egyre több helyen találkozhat velünk a nagy-
közönség. 

egy magyar startup új színt 
visz a fekete lemezek közé… 

Audivisions

hirdetés



interjú
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