Agencja Poligraf

Technologia
Możliwości

Zastosowanie
Koszty
Jeżeli chcesz przejść bezpośrednio do interesującego Cię działu, kliknij na odpowiedni link.

Technologia
Technologia personalizacji fotografii polega na przystosowaniu dowolnej fotografii, do nanoszenia
zmiennych napisów w sposób seryjny. Napisy są tak opracowane, że wyglądają jak rzeczywiste.
I TO WŁAŚNIE JEST NASZĄ NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ. Nie pomoże żadna technologia, jeżeli ludzie
nie będą artystami w tej dziedzinie.
Najpierw opracowuje się siatkę stanowiącą
płaszczyznę dla liter, a następnie dopasowuje
same litery. Dobiera się je z istniejących bibliotek
krojów pisma lub jeżeli wymaga tego charakter
zdjęcia, opracowuje specjalne graffiti. To są etapy,
które decydują o jakości – rzeczywistości napisów.
Proces ten robi się raz dla danego motywu.
Przygotowana w ten sposób fotografia „wzorcowa”
jest gotowa do seryjnej personalizacji.

Technologia

W ten sposób spersonalizowana fotografia zyskuje możliwość umieszczania na niej jednej lub kilka
linijek tekstu. W każdej linijce można umieszczać określoną ilość liter. Oczywiście każde zdjęcie ma inne,
ściśle określone możliwości. Nasze treści możemy umieszczać tylko w tych miejscach i takimi literami,

jakie widać na przykładowych zdjęciach w galerii.

Technologia

W każdym zdjęciu możemy umieszczać teksty zmienne typu imiona, nazwiska, pseudonimy, zdrobnienia,
przydomki, ksywki, którymi personalizujemy zdjęcie, ale również możemy umieszczać w nich teksty
stałe, które będą takie same w każdym spersonalizowanym zdjęciu – np., Witamy …, Mój przyjaciel …,

Pozdrowienia z nad morza …, I like …

Technologia

Linijek tekstu ani liter nie może być więcej niż we wzorze - mniej może być. Jeżeli tekstu będzie mniej
(linijek i liter), napisy mogą być większe. Dlatego nie zawsze dobre jest wykorzystywanie całych
możliwości personalizacji danego zdjęcia do maksimum.

Technologia

Wykorzystując możliwość połączenie tekstów stałych i zmiennych możemy tworzyć bardzo ciekawe
przekazy. Jeżeli dodamy do tego jeszcze możliwość stosowania odmiany tekstów zmiennych,
otrzymamy narzędzie umożliwiające realizację (prawie) każdego pomysłu. Nasze zdjęcia możemy
również wykorzystać do ogólnego przekazu – personalizacja nie jest obowiązkowa. Liczy się pomysł.

Technologia

Jeżeli chcemy przygotować zdjęcie dla 1 – 5 osób, nie ma problemu, ale personalizacja dla
kilkudziesięciu, kilkuset lub kilku tysięcy wymaga przygotowania bazy danych w excelu. Oto przykład jej
przygotowania. Najważniejsze jest rozdzielenie imion i nazwisk w odrębne kolumny. Baza przykładowa
przewiduje użycie odmiany oraz wykonanie (później) etykiet adresowy do indywidualnej wysyłki.

Technologia
Łącząc, w specjalnym programie, fotografię wzorcową z dostarczoną przez klienta bazą danych, możemy
tworzyć serię spersonalizowanych zdjęć w ilości kilkuset plików na godzinę. Efektem finalnym są pliki w
formacie .jpg o rozdzielczości max. 250 dpi.
APLIKACJA DO PERSONALIZACJI
PLIKI SPERSONALIZOWANE

Personalizacja odbywa się wg zasady
jeden plik = jeden rekord z bazy danych (jedno nazwisko)

BAZA DANYCH

FOTOGRAFIA WZORCOWA
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Możliwości
W ten sposób możemy spersonalizować każdą fotografię, która zawiera jakiś napis lub ma miejsce na jego
umieszczenie.
Ponieważ proces przygotowania fotografii wzorcowej jest pracochłonny i dlatego stosunkowo kosztowny,
(około 3.000 PLN za 1 motyw), dlatego dla klientów potrzebujących kilka, kilkadziesiąt, kilkaset
spersonalizowanych plików, opracowaliśmy bibliotekę gotowych fotografii wzorcowych. W tej chwili
znajduje się w niej ponad 450 motywów przygotowanych do personalizacji również w języku polskim.
Dla tych, którzy mają własne pomysły lub chcą mieć niepowtarzalne i nieużywane przez nikogo motywy,
możemy opracować ich fotografie. Generowanie spersonalizowanych plików z fotografii klienta jest o 30%
tańsze niż generowane plików ze zdjęć dostępnych w naszej bibliotece.
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Możliwości
Możemy generować spersonalizowane pliki w różnych wymiarach od A6 do A3.
Wielkość pliku jest parametrem decydującym o kosztach personalizacji.
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Możliwości
W zależności od potrzeb klientów, spersonalizowane fotografie możemy dostarczyć;

√

w postaci plików .jpg
o rozdzielczości 100 lub 250 dpi. (do zastosowań IT lub poligraficznych).

√

w postaci plików .pdf
jako montaże (połączenie zdjęć personalizowanych, tekstu i innych elementów layoutu)
gotowe do druku na dowolnej drukarce cyfrowej.

√

w postaci gotowych produktów poligraficznych
kalendarzy, ulotek, okładek. Możemy zająć się również ich konfekcjonowaniem, pakowaniem i
wysyłką bezpośrednio do odbiorcy.
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Zastosowanie
Fotografia personalizowana to stosunkowo nowe narzędzie marketingu bezpośredniego. Możliwości
zastosowania tego typu produktu są ograniczone tylko naszą wyobraźnią.

W mediach elektronicznych:
√ E-mailing - fotografie personalizowane można dołączyć bezpośrednio do e-maila jako tło wiadomości
lub jako załącznik.
√ Pliki elektroniczne - jeżeli materiały informacyjne lub promocyjne wysyłacie klientom w postaci
elektronicznej (np. prezentacje, zaproszenia, oferty, katalogi, cenniki itp.) mogą one być zaprojektowane z
wykorzystaniem fotografii spersonalizowanych.
√ Strony internetowe - jeżeli na stronie internetowej wasi klienci mają opcje logowania, to po
zalogowaniu może ukazywać się fotografia spersonalizowana imieniem i nazwiskiem użytkownika jako
np. tapeta z możliwością ściągnięcia na swój komputer.
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Zastosowanie
W produktach poligraficznych:
√ W kalendarzach stojących, wiszących, jedno lub wielokartkowych.
UWAGA! Kalendarze w naszej firmie robione są przez cały rok - od dowolnego miesiąca roku.
Kalendarze mogą pełnić rolę zaproszeń . Nasz wzór kalendarza stojącego tzw. piramidka został użyty
przez dużą korporację jako zaproszenie na konferencję prasową. Właściwym zaproszeniem była okładka
kalendarza.
√ W zaproszeniach na konferencje, pokazy, imprezy, szkolenia.
Polecamy nietypowe formy zaproszeń; wymiary, kształty, składanie, ruchome elementy.
√ W pocztówkach świątecznych, okolicznościowych (imieniny, urodziny, święta).
Wykorzystując bazę danych można np. swoim klientom wysyłać na urodziny kartkę z życzeniami.
√ W plakatach
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Zastosowanie
√ W gadżetach reklamowych podkładki na biurko lub pod myszkę, koszulki, kubki, naklejki itp.
√ W okładkach i wkładkach reklamowych czasopism, książek, broszur, katalogów.
Nasza firma realizowała już zlecenia druku
okładki z personalizowaną fotografią, która była
później dołączana do egzemplarza czasopisma
wydrukowanego w drukarni offsetowej. W ten
sposób prenumeratorzy otrzymali normalny
egzemplarz swojej gazety, ale na okładce było to
zdjęcie z ich imieniem i nazwiskiem.

√ W materiałach do szkoleń lub prezentacji segregatory, teczki, notatniki , prezentacje,
przekładki do segregatorów.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zastosowanie
Z naszego doświadczenia wynika, że gdziekolwiek lub jakkolwiek wykorzystujemy personalizowane
fotografie, efekt jest zawsze znakomity. Odzew i reakcje ludzi na tego typu zaproszenia, pocztówki lub
prezenty w postaci np. kalendarzy, są zaskakujące nawet dla osób doświadczonych w działaniach
marketingowych – sprawdzone empirycznie.
Same zdjęcia są tylko cząstką produktu. Siła ich oddziaływania zależy również od atrakcyjności i
użyteczności produktu, do którego zostały zaimplementowane. Dlatego i w tym zakresie służymy pomocą.
Możemy podsunąć pomysł i opracować ciekawą formę produktu poligraficznego.
Zamiast dołączać do korespondencji z klientem zwykłą ulotkę informacyjną, którą większość odbiorców
wyrzuca (dobrze jak zdąży ją przeczytać), może wykorzystać ulotkę personalizowaną lub okładkę
kalendarza „piramidki”? Jedno jest pewne – doceniony w ten sposób klient, zupełnie inaczej odbierze
przekazaną informację, która na pewno pozostanie z nim o wiele dłużej, a może nawet przez cały rok.
To tylko dwa pomysły.
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Zastosowanie
Produkty poligraficzne, które mogą zawierać personalizowane fotografie znajdziecie na naszej stronie
internetowej www.poligraf.com.pl w odpowiednich działach.

Kalendarze

Zegary
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Plakaty

Pocztówki
zaproszenia

Bilownice
do wydawania reszty

Przyborniki
piórniki

Zeszyty
notesy

Teczki na
dokumenty

Znaczki
metalowe

Koszty
Oferujemy również sprzedaż samych plików elektronicznych zawierających spersonalizowaną fotografię.

Pliki te można wykorzystać dowolną ilość razy, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu.
WYMIARY
Za 1 plik
Powyżej
10.000

1 plik zawiera 1 fotografię
z personalizowanym tekstem.
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Prosimy o telefon

Wszystkie pliki są generowane
w formacie .jpg
i mają rozdzielczość 250 dpi.

Ceny netto w PLN. Oferta orientacyjna do potwierdzenia przed złożeniem zamówienia.
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Kontakt
Poza tym jesteśmy drukarnią cyfrową i polecamy nasze usługi
w zakresie produkcji wszelkich wyrobów poligraficznych
również niskonakładowych i personalizowanych.

Agencja Poligraf

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 35

www.poligraf.com.pl

Tel./fax + 48 22 620 85 97,

E-mail: info@poligraf.com.pl

Tel./fax + 48 22 899 14 53
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