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Tvořte v profesionálním grafickém editoru!

Náš grafický editor Live designer, umožňuje
dosáhnout skvělých výsledků, aniž byste
museli studovat složité ovládací prvky.

Fotografii jednoduše do editoru nahrajte a
upravte podle potřeby. Chcete fotografii
otočit či ořezat?

Tyto a ještě mnoho dalších funkcí pro
tvorbu fotokalendáře Vám nabízí náš
grafický editor, Live Designer.

1

Live designer

http://easy.point4me.com/cs
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Ovládání programu je maximálně intuitivní.
Kdybyste však měli s tvorbou kalendáře i přesto
problém, stačí zapnout průvodce, který vám
každý krok podrobně vysvětlí. Není se třeba
ničeho obávat. Spusťte Live Designer a buďte
kreativní!

V editoru pracujete po celou dobu online.
Nemusíte tedy program složitě stahovat do
počítače. Stačí se pouze zaregistrovat na našich
stránkách easy.point4me.com a začít tvořit.

Průvodce

http://udelejsikalendar.cz/
http://easy.point4me.com/cs
http://udelejsikalendar.cz/
http://www.udelejsikalendar.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=odkaz&utm_content=ebook&utm_campaign=eGen
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Nejen rozlišení je důležité2

Po nahrání fotografií do našeho systému vždy důkladně
zkontrolujte jejich kvalitu. Dejte si pozor zejména na příliš
tmavé nebo naopak světlé fotografie, rozostření apod.

Pozor! Zelený smajlík, který se zobrazuje v pravém spodním
rohu editoru, sleduje pouze správné rozlišení fotografie.
Zobrazení fotografie v náhledu, bude vždy odpovídat realitě.

Ostrost

Vyváženost
světla

Přirozená
barevnost

Dobrá
kompozice

http://udelejsikalendar.cz/
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3 Možnosti úpravy velikosti a pozice obrázku

Častým problémem při tvorbě kalendářů, je
vložení příliš velké fotografie, která do
výřezu kalendáře nepasuje. Dejte si tedy
pozor, aby Vám obrázek „nepřetékal“.
Zkontrolujte, že ve výřezu máte obsaženu
celou fotografii. Useknutá tvář či končetina
nikoho nepotěší ...
Výborným pomocníkem v tomto případě
bude zajisté funkce „upravit výřez“, kterou
nabízí náš grafický editor Live Designer.
Pomocí šablony jednoduše vyberete tu část
fotografie, kterou chcete na kalendáři mít.

http://udelejsikalendar.cz/
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Možnost různého rozložení fotografií pro každý měsíc

V rámci grafického editoru si můžete vybírat
z řady šablon, do kterých můžete vkládat Vaše
fotografie v různém pořadí, velikosti apod.
Myslíte, že Vaše fotografie budou vypadat
lépe vedle sebe, nad sebou v koláži nebo
chcete některý z měsíců ozdobit pouze jednou
fotografií?

Všechny tyto funkce Vám nabízíme! Zapojte
fantazii a vytvořte u každého měsíce jiný
vzhled.

Šablona pro každý měsíc

4

http://udelejsikalendar.cz/
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Nevíte, na které barvě pozadí vyniknou
Vaše fotografie nejlépe?
Tak to vyzkoušejte!

Na výběr Vám dáváme z celé škály barev,
které udělají z Vašeho kalendáře výrazný
doplněk každé místnosti.

Barva pozadí

http://udelejsikalendar.cz/
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Náš kalendář Vám nebude sloužit pouze
jako hezký doplněk na stěnu či stůl, ale
také jako přehledný rádce.
Pro co nejrychlejší orientaci v datech,
máte možnost si zvolit z několika variant
právě tu, která Vám bude nejvíce
vyhovovat.
Měnit můžete například typ písma,
umístění kalendária či barevné označení
svátků a nedělí.

Kalendárium

http://udelejsikalendar.cz/
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Znáte ten trapný pocit, když 
zapomenete na výročí svatby či 

narozeniny někoho z rodiny? 

S našimi fotokalendáři jsou tyto 
trable minulostí! K významným 

dnům můžete jednoduše doplnit 
textovou poznámku, která Vás 
vždy včas upozorní na všechna 

důležitá jubilea. 

5 Vkládání vlastních poznámek do kalendáře
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6 Práci můžete kdykoliv přerušit a uložit

Zapnuli jste si Live Designer, začali jste
tvořit a zrovna Vás někdo či něco vyrušilo?
Žádný strach! Nemusíte se obávat, že byste
o vytvořenou práci přišli.

Jak je to možné? Náš grafický editor
umožňuje rozpracovaný projekt uložit a
kdykoliv se k němu znovu vrátit. Díky této
funkci, můžete kalendář vytvářet postupně
a dát si na finální podobě opravdu záležet!

Automatické ukládání

http://udelejsikalendar.cz/
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Fotokalendáře, jsou výborným prostředkem,
jak zaujmout nové i stávající klienty.

Odměňte Vaše zákazníky za věrnost a udělejte
jim radost originálním kalendářem, ve kterém
budete prezentovat Vaše výrobky či firmu jako
takovou.

Své logo můžete umístit na prodloužená záda
kalendáře a budovat tak dobré jméno značky
prostřednictvím originálního a vkusného
merchandisingu.

Buďte na očích

7 Prezentujte netradičně Vaši firmu
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Našimi věrnými zákazníky však nejsou pouze 
velké firmy, které naše kalendáře využívají 

mimo jiné jako dárek svým partnerům, 
zákazníkům či zaměstnancům. 

Velmi často se setkáváme s objednávkami 
kalendářů pro sportovní družstva, neziskové 

organizace a zájmová sdružení. Ať už jste 
členem fotbalového týmu nebo hrajete 

v ochotnickém divadle, je téměř jisté, že náš 
Fotokalendář Vás vždy potěší!
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V rámci naší nabídky rozlišujeme základní dva
druhy kalendářů podle jejich umístění, tedy
kalendáře na stěnu a stolní kalendáře.

Nástěnné kalendáře jsou dostupné ve
formátech A3+, A4+ a ve speciální velikosti
„Family planner„.

8 Nabízíme různé typy i velikosti kalendářů

Vyberte ten správný

A3+, A4+ 30 x 60 cm

http://easy.point4me.com/kalendare#nastenne-kalendare
http://easy.point4me.com/kalendare#stolni-kalendare
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Ze dvou variant velikosti si můžete zvolit i
v případě stolních kalendářů.

Zalíbí se Vám spíše malý kalendář o
rozměrech 17,1 x 13,9 cm nebo větší verze
o velikosti 31,0 x 13,4 cm?

Ať už se rozhodnete jakkoliv, jsme si jisti,
že stolní kalendáře budou tvořit perfektní
doplněk vaší kanceláře či bytu.

Stolní kalendáře
31 x 13 cm

17 x 14 cm

http://easy.point4me.com/kalendare#stolni-kalendare
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9 Rádi Vám s čímkoliv obratem pomůžeme

Bojíte se, že tvorba kalendáře bude příliš
složitá? Nebo už tvoříte a nevíte si s něčím
rady? Neváhejte kontaktovat některého
z našich zaměstnanců, kteří jsou Vám
k dispozici denně od 8:00 do 16:30.

Je jen na Vás zdali naše pracovníky
kontaktujete prostřednictvím online chatu,
emailu či telefonicky.

Oslovte nás

support@point4me.com

+420 573 001 573

udelejsikalendar.cz

mailto:support@point4me.com
http://udelejsikalendar.cz/
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10 Doplňkové produkty

Vylepšete svůj kalendář některou z našich
doplňkových služeb. Nabízíme Vám například
exkluzivní dárkové balení či datumovník ….

Ještě lepší kalendář

Kalendáře Vám zabalíme dle Vaší objednávky do
tašky či dárkové krabice.

Takto zabalený kalendář se bude zajisté vyjímat
jak pod vánočním stromečkem, tak na jakékoliv
narozeninové oslavě či jako pozornost pro
významného klienta.

http://udelejsikalendar.cz/
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Datumovník je elektrostatické kolečko, se
kterým nikdy neztratíte přehled o aktuálním
datu.

Nehledejte složitě v kalendáriu „kolikátého je“.
Ozdobte Váš kalendář datumovníkem a
zorientujete se během několika sekund.

Rychlá orientace

http://udelejsikalendar.cz/
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Jak slevu uplatnit?

1. Vytvořte si fotokalendář na webu udelejsikalendar.cz

2. Zadejte kód do poznámky objednávkového formuláře.

3. Automaticky získáte slevu 100 Kč na Váš fotokalendář.

Poukaz

Na slevu 100 Kč

Kód: EDITOR 
Vytvořit vlastní 

kalendář

*Kód zadejte do objednávkového formuláře.

http://udelejsikalendar.cz/
http://udelejsikalendar.cz/


Zaměřujeme se také na další profesionální tiskoviny.

https://profi.point4me.com/
https://profi.point4me.com/

