
Xerox Desktop Photo Kiosk  
in samenwerking met Imaxel
Maak fotoproducten met een hoge 
winstmarge en veel toegevoegde 
waarde. Met uw Xerox digitale printer.



Originele ideeën

Creëren

Vastleggen

Afwerken

Afdrukken

Fotoboeken
Kalenders Wenskaarten

De markt voor digitale fotografie neemt een grote vlucht. Gespecialiseerde bedrijven 
en fotolaboratoria leveren allerhande fotoproducten waarop hoge winstmarges 
worden behaald. Met behulp van onze kiosken kunt u deze producten nu ook zelf 
leveren. En dat zonder speciaal opgeleide medewerkers, in slechts een paar minuten!

De samenwerking van Xerox Desktop Photo Kiosk met Imaxel heeft geleid tot  
een ‘self-service’ kiosk die perfect geschikt is voor speciaalzaken, kopieerbedrijven, 
hogescholen, universiteiten, hotels, enzovoorts. Met deze schaalbare zelf bedie-
ningsoplossing die met uw bedrijf kan meegroeien kunnen uw klanten fotoalbums, 
posters, informatieborden, verjaardagskaarten, visitekaartjes, fotoboeken, kalenders, 
wenskaarten en nog veel meer aanmaken en direct bestellen.

Topkwaliteit fotoproducten 
in slechts een paar stappen

1  Vastleggen – van uw dierbare 
herinneringen 

2  Creëren – door uw digitale foto’s  
met sjablonen te combineren

3  Afdrukken – van geweldige beelden 
met behulp van Xerox technologie 

4  Afwerken – Geïndividualiseerde 
fotoproducten die u kunt delen  
met uw familie en vrienden



Gebruiksklare sjablonen 
voor vele soorten leuke en 
mooie fotoproducten 

“Onze klanten zijn zeer enthousiast 
over de Xerox Photo Kiosk. Zij vinden 
hem gemakkelijk in het gebruik en hij 
levert waar voor hun geld”

Tom Cunningham, directeur van  
Jaycee Quickprint

In 2006-2007 groeide de markt 
voor fotoproducten in West-Europa 
met 67%

Futuresource Consulting

Uit een recent Europees onderzoek blijkt 
dat bijna de helft van de consumenten 
die fotoproducten besteld, dit via de 
detailhandel doet. Een groeiend aantal 
van deze bestellingen wordt via kiosken 
geplaatst

Bron: Infotrends

Klaar in slechts een paar minuten!
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Voor meer informatie neemt u contact op met: 
Tel: 0346 - 255 255, www.xerox.nl




