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N.Ziessler

Kuvakortin tilaaminen suoraan puhelimesta - mistä päin maailmaa tahansa
Hinnat sisältävät postikulut

Palvelu

Sovellus
löytyy

Hinta/kpl

Maksaminen

Toimitus, muuta

Posti.fi Postikortti

AppStore,
GooglePlay
(Windows:
Posti-sovellus)
Myös
selaimessa*

Rekisteröityneille
2,50e/kpl
Muuten 2,95e/kpl

Visa ja
MasterCard,
VisaElectron

Maksettua
tilausta ei voi
perua.
Lähetys sama tai
seuraava arkipv.
Toimitus 1.lk
Pohjoismaat ja
Keski-Eurooppa
2-5 työpäivää
jne.

Ifolor Postikortit

AppStore

2,99e/kpl kaikkiin
maihin

Laskulla tai
luottokortilla

Postitus 4
työpäivän sisällä

MyPostcard
(englanninki
elinen)

AppStore,
GooglePlay,
selaimella

1,99e/kpl kaikkiin
maihin

Luottokortti,
PayPal

Valmistetaan
Saksassa,
toim.aika 3-5vrk
paljon asettelu ja
muokkausvaihtoehtoja

* Postin palvelu selaimessa
https://www.posti.fi/omatpalvelut/card/picture_selection/cardId/1481138476295FAl2r6jqOnHWxwA
CqBgJJFQr3+g
Posti.fi
- oma kuva puhelimesta tai valmis teemakuva
- vastaanottajan voi hakea suoraan puhelimen yhteystiedoista
- Lähetä kortti: kirjaudu tai jatka rekisteröitymättä, tilaajan tiedot (sposti riittää)
- Rekisteröityminen: tunnistautuminen pankkitunnuksilla, luodaan käyttäjätunnus ja salasana
(3 ensimmäistä kuvaa maksutta)
- Siirry kassalle: maksu kortilla
Vrt. Kuvakortti omasta kuvasta nettikaupan kautta
(esim. Ifolor, Vistaprint, Smartphoto)
Kuvakortit 10x15, hinta noin 7-10e/10kpl
Toimituskulut 2-4e
Toimitus kotiin, itse lisättävä osoitteet ja vietävä postiin

Postimerkit 1,20e (1.lk)

MUUT KUVATUOTTEET
Ifolor.fi

Sveitsiläinen perheyritys, toimii viidessä maassa, Suomessa oma tuotantolaitos
Selaimella tilattavia
● Valokuvat
● Kortit
● Sisustustaulut (esim. canvas, akryyli, alumiini)
● Kuvalahjat (esim. Kuvamuki, puhelimen suojakuoret, kuvapalapeli)
Ifolor Designer (win/mac) - ilmainen sovellus, työt tallentuvat koneelle
Tai selaimen kautta, rekisteröidy tallentaaksesi työt (30pv)
● Kalenterit
● Kuvakirjat
Photo service -sovellus (Android, iOs)
Postikortit -sovellus (iOs)
● Kortit suoraan vastaanottajalle
Esimerkkejä hinnoista (sivustoilla usein tarjouksia)
Kuvakirja Deluxe A4 kovat kannet, sivut kiiltävä tai silkkimatta
26 sivua 31,95e, 48 sivua 52,95e
toimituskulut 4,95e
Seinäkalenteri normaali (A4) 17,45e
1 kuva/kuukausi
Sis. suomalaiset nimipäivät, kieli: suomi, ruotsi tai englanti
toimituskulut 5,95e
Vinkkejä
https://www.ifolor.fi/inspiraatio

Smartphoto.fient. ExtraFilm, löytyy useista Euroopan maista (.se, .de, .co.uk jne)
Perus kuvatuotteet, lisäksi mm. tyynynpäälliset, palapelit, etiketit, kännykkäkuoret
Toimii selaimella
Esim. Kuvakirja Large (A4) kovat kannet, standardi paperi
20 sivua 38,95e (+0,55e/sivu) = 50 sivua 55,45e
toimituskulut 6,95e
Esim. Seinäkalenteri normaali (A4) 15,95e
1-4 kuvaa/kuukausi
toimituskulut 4,95e

Vistaprint.fi

Kansainvälinen yritys, tuotteet painetaan Alankomaissa
Valokuvat, kortit, kuvakirjat, kutsukortit käyntikortit, kalenterit, mukit, vaatteet
Esim. Seinäkalenteri klassinen (A4) 17,99e (tarjous 8,99e)
1-6 kuvaa/kuukausi

Photobox.co.uk
Eurooppalainen yritys, suomenkieliset sivut valitettavasti historiaa
Erittäin monipuolinen ja laadukas valikoima kuvakirjoja, kalentereita ja muita
kuvatuotteita (allekirjoittaneella kokemusta)
Luomalla oman tilin kaikki lataamasi kuvat sekä keskeneräiset ja valmiit projektit
pysyvät tallessa.
Optimaalinen toiminta Chrome-selaimessa.
Esimerkkejä hinnoista (hinnat muutettu £ -> €) Usein tarjouksia -25-50%.
A4-kuvakirja 26s. 35,85e, 50s. 64,50e
Toimituskulut esim. kuvakirjat 7,15e/kpl, 10e/2-3kpl
A4-seinäkalenteri 23,90e (1-3kuvaa/kuukausi)
- englantilaiset pyhäpäivät
- mahdollisuus tehdä omia merkintöjä päiviin rajattomasti (+3,5e/kalenteri)

