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Партнерська пропозиція
Пропонуємо партнерство по організації та подальшому просуванню у Вашому місті (регіоні) сервісу
по оформленню замовлень на друк цифрових фотографій та інші фотопослуги через Інтернет .

Ціль проекту
Об’єднання підприємств, що займаються фотопослугами, з різних регіонів України, з метою надання
якісних та зручних для клієнтів послуг по друку цифрових фотографій он лайн через автоматизовану
систему Fuijfoto.com.ua.

Друк фотографій через Інтернет
Стрімкий розвиток цифрових технологій відкрив для нас широкі можливості.
Фотодрук он лайн – необхідність для сучасної фотолабораторії.
- комфорт та зручність для клієнтів;
- економія часу;
- збільшення об’єму фотодруку.

Підключившись до FujiFoto Ви отримуєте:
-

-

налагоджену автоматизовану систему по оформленню онлайн замовлень на друк фото та
суверніної продукції;
зручний та простий у користуванні інтерфейс (інтуїтивно зрозумілий майстер оформлення
замовлення);
швидкий та потужний сервер для передачі даних;
можливість завантажувати необмежену кількість фотографій за декілька кліків мишкою (в
системі реалізовано 3 варіанти пакетного завантаження);
безкоштовну технічну підтримку функціональності (вам не потрібно буде замислюватися про
такі речі, як «хостинг», «адміністрування сервера», «відслідковувавання та виправлення помилок
сайту»);
безкоштовне оновлення (Fujifoto, враховуючи потреби реальних операторів фотопослуг,
постійно удосконалюється та розширюється);
договір про надання послуг саме в Вашому регіоні (за Вами закріплюється регіон);
рекламну підтримку (поліграфічна продукція, реклама в Інтернет, пошукових системах,
форумах, блогах, дошках оголошень, популярних місцевих порталах).

Для партнерства
Ми охоче співпрацюємо з операторами фотопослуг, у яких:
- є власна виробнича потужність, де представлений якісний фотодрук та виробництво сувенірної
продукції з фото
- наявні прийомні пункти (пункти видачі замовлень)
- наявність кур’єра для доставки замовлень по місту

Вартість
Партнерство передбачає щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від кількості населення
в місті (регіоні) та розраховується наступним чином:
Кількість населення (чол.)
1 – 100000
100000 – 500000
500000 –

Абонплата
(грн/міс)
50,00
200,00
400,00

Ми готові відповісти на всі ваші запитання, будь ласка звертайтеся:
Відповідальний менеджер проекту FujiFoto.com.ua – фото без турботи!
Вовненко Юрій
моб. 0679492963; 0631276002
e-mail: info@fujifoto.com.ua

