
Xerox Desktop Photo Kiosk  
em parceria com a Imaxel
Utilize a Xerox Digital Press para 
produzir produtos fotográficos com 
margens elevadas e elevado valor



Ideias originais

Criar

Captar

Finalizar

Imprimir

Álbuns de fotografias
Calendários Cartões de felicitações

O mercado da fotografia digital está a aumentar exponencialmente. As empresas 
do ramo da fotografia estão a fornecer todo o tipo de produtos numa diversidade de 
materiais que proporcionam margens mais elevadas. Agora é possível produzir estes 
produtos sem colaboradores especialmente formados para o efeito, utilizando os nossos 
quiosques e em apenas alguns minutos!

O Xerox Desktop Photo Kiosk, em parceria com a Imaxel, é um quiosque self-service 
ideal para centros de produção fotográfica, centros de impressão rápida, escolas, 
universidades, hotéis e muitos outros. Sendo actualizável, para que possa aumentar os 
seus negócios, esta é uma solução que permite aos seus clientes criar e encomendar 
álbuns de fotografias, folhas de esquemas, álbuns fotográficos, calendários e cartões  
de felicitações, entre outros.

Apenas alguns passos para criar 
produtos fotográficos de elevado valor

1  Capte – as suas recordações mais preciosas 

2  Crie – integrando as suas fotografias  
nos modelos

3  Imprima – imagens fantásticas através  
da nossa tecnologia 

4  Finalizado – Produtos fotográficos 
personalizados para partilhar com  
a sua família e amigos



Modelos prontos para 
fotografia para todos 
os tipos de fantásticos 
produtos fotográficos 

“Os nossos clientes adoram o Xerox 
Photo Kiosk; acham que é fácil de 
utilizar e que possui uma relação 
qualidade/preço excelente ”

Tom Cunningham, Director,  
Jaycee Quickprint

O mercado do merchandising de 
fotografias na Europa Ocidental 
aumentou 67% desde 2006-2007

Futuresource Consulting

De acordo com um estudo realizado 
recentemente na Europa, quase metade 
dos consumidores que encomendaram 
merchandising de fotografias recorreu 
a retalhistas. Uma proporção cada vez 
maior destas encomendas é efectuada 
através dos quiosques

Fonte: Infotrends

pronto em apenas alguns minutos!
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Tel: 800 20 11 20, www.xerox.pt




