
Ψηφιακή λύση εκτύπωσης 
φωτογραφιών Photo Kiosk της  
Xerox, σε συνεργασία με την Imaxel
Φωτογραφικά προϊόντα προηγμένων 
δυνατοτήτων, υψηλής ποιότητας από το 
Ψηφιακό σας Σύστημα Εκτύπωσης Xerox



Πρωτότυπες  
ιδέες

Δημιουργήστε

Εκτυπώστε

Φωτογραφικά βιβλία
Ημερολόγια Ευχετήριες κάρτες

Η αγορά της ψηφιακής φωτογραφίας γνωρίζει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις 
φωτογραφικών υπηρεσιών προσφέρουν όλων των ειδών τα προϊόντα σε μεγάλο εύρος 
υλικών με προηγμένες δυνατότητες. Την ίδια στιγμή, αυτά τα προϊόντα μπορούν να 
δημιουργηθούν σε λίγα λεπτά χωρίς ιδιαίτερα εκπαιδευμένους χειριστές μέσω των 
περιπτέρων μας!

Η ψηφιακή λύση εκτύπωσης φωτογραφιών Photo Kiosk της Xerox σε συνεργασία με την 
Imaxel είναι ένας σταθμός αυτοεξυπηρέτησης, ιδανικός για φωτογραφικά καταστήματα 
λιανικής, κέντρα γρήγορης εκτύπωσης, κολλέγια, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία και άλλα. Αυτή 
η ευέλικτη λύση αυτοεξυπηρέτησης με δυνατότητες επέκτασης ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της επιχείρησής σας, επιτρέπει στους πελάτες σας να δημιουργήσουν και να παραγγείλουν 
φωτογραφικά άλμπουμ, πρότυπα φωτογραφικών εκτυπώσεων, φωτογραφικά βιβλία, 
ημερολόγια, ευχετήριες κάρτες και πολλά άλλα.

Για να δημιουργήσετε φωτογραφικά 
προϊόντα υψηλής ποιότητας απαιτούνται 
μόνο λίγα βήματα

1  Αποθανατίστε – τις πολύτιμες 
αναμνήσεις σας 

2  Δημιουργήστε – συνδυάζοντας τις 
φωτογραφίες σας με τα Υποδείγματα

3  Εκτυπώστε – μοναδικές εικόνες  
μέσω της τεχνολογίας μας 

4  Αποπερατώστε – Τώρα έχετε 
εξατομικευμένα φωτογραφικά 
προϊόντα για να μοιραστείτε με την 
οικογένεια και τους φίλους σας

Αποθανατίστε

Αποπερατώστε



Έτοιμα Υποδείγματα για  
όλα τα είδη συναρπαστικών 
φωτογραφικών προϊόντων 

«Οι πελάτες μας λατρεύουν το Photo 
Kiosk της Xerox, το θεωρούν εύκολο 
στη χρήση και εξαιρετικά οικονομικό»

Tom Cunningham, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Jaycee Quickprint

Η αγορά των φωτογραφικών προϊόντων 
στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 
67% από το 2006 έως το 2007

Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών Futuresource Consulting

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην 
Ευρώπη, σχεδόν οι μισοί αγοραστές 
του συνόλου των αγοραστών που 
παρήγγειλαν φωτογραφικά προϊόντα, το 
έκαναν μέσω καταστημάτων λιανικής. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των 
παραγγελιών έγιναν μέσω kiosks

Πηγή: Infotrends

έτοιμο σε λίγα λεπτά!
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Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε  
στα παρακάτω στοιχεία: 
Τηλ.: 8011107417, www.xerox.gr




