
Chcete pre zákazníkov upravovať šperky na mieru?
Začnite zdarma už dnes na stránke zlatnickestudio.sk alebo zlatnickestudio.cz

	 Ukážte	svojim	zákazníkom	nevšedné	možnosti	úpravy	šperkov	v	kolekcii	3C		(Choose/Vyber	požadovaný		 
dizajn-Change/Zmeň	parametre	podľa	požiadavky	zákazníka-Create/Vytvor	jedinečný	šperk).	Prístup	je	
zdarma,	online	a	ponúka	 jednoduchú	zmenu	veľkosti	 cetrálneho	kameňa,	 jeho	 tvaru	a	druhu,	kvality	
kovu	v	 rámci	bohatého	výberu	moderných,	nadčasových	flexibilných	dizajnov.	Pridanou	hodnotou	 je	
možnosť	využitia	3C	funkcionality	v	maloobchodnom	predajnom	móde	MOJE	ŠTÚDIO,	ktorého	stránku	
si	môžete	personifikovať	-	obrendovať	logom	a	farbami	Vašej	spoločnosti,	a	tak	ju	využívať	a	prezentovať	
ako	Vašu	vlastnú	web	stránku	s	prakticky	nulovými	výdavkami.
 

   

Riešenia výroby na mieru
 
	 Vytvorte	Vašim	zákazníkom	úžasný	 zážitok	počas	predajného	
procesu	 a	 umožnite	 im,	 aby	 boli súčasťou	 zrodu	 ich	 jedinečného	
klenotu	na	mieru.	 Počnúc	 jednoduchými	3C	úpravami	 v	 reálnom	
čase	 v	 systéme	Zlatníckeho	Štúdia	až	po	 jedinečné	dizajnovanie	 s	
našimi	pokrokovými	softvérovými	možnosťami.	Váš	zákazník	tak	je-
dine	u	Vás	získa	pocit	jedinečnosti,	po	ktorom	tak	túži.	Softvér	Vám	
ponúka	nacenenie,	objednávanie	a	zasielanie	hotových	3D	modelov	
na	výrobu	priamo	do	našej	spoločnosti.

Chcete Vašim zákazníkom ponúknuť ešte viac, než len úpravy v 3C?

Naštívte	nás	na	Výstave	Hodiny a Klenoty 29.9-1.10.2016 v Prahe	a	informujte	sa	o	možnosti	uplatnenia	akciovej	ceny.
Zistite	viac:	predajné	oddelenie	+421-919-900-500 (100), www.zlatnickestudio.sk, www.zlatnickestudio.cz

Posilnite	 svoj	 predaj	 v	 trhovom	 
segmente	 vždy	 aktuálnych	 svadob-
ných	 a	 zásnubných šperkov a	 
dajte	Vaším	zákazníkom	viac	možnos-
tí	 s	 unikátnym	 sofvérovým	 riešením	
CounterSketch BRIDAL.	 Vyberajte	
z	komplexnej	kolekcie	a	zmeňte	viac,	
než	len	centrálny	kameň	a	druh	kovu.	
Upravte	na	mieru	postranné	kamene,	
krapne,	šinky	a	ešte	viac	s	cieľom	tvor-
by	dokonalého	klenotu,	ktorý	sa	bude	
v	tak	výnimočné	príležitosti	nádherne	
vynímať	na	prstoch	zamilovaných.

	 Ak	 sa	 vám	 páčia	 dizajnérske	
schopnosti	 riešenia	 CounterSketch	
BRIDAL,	 avšak	 potrebujete	 ešte	 širší	
produktový	rad,	pouvažujte	nad	soft-
vérom	CounterSketch PLUS.	 Obsa-
huje	rozšírenú	knižnicu	upraviteľných	
šperkových	 dizajnov	 ako	 svadobné 
šperky, módne prstene, prívesky	a	
viac.

	 Posuňte	personalizáciu	na	ďalšiu	
úroveň	so	softvérom	CounterSketch 
STUDIO	 s	 bohatou	 knižnicou	 mo- 
delov	a	sofistikovanými	dizájnerskými	
možnosťami.	 Našou	 bezkonkurenč-
nou	 funkcionalitou	 je	 Freehand,	
pomocou	 ktorého	 dodáte	 Vaším	
dizajnom	 kreatívny	 rozmer,	 ako	 aj	
vystaviate	kompletne	nový,	originálny	
kúsok	výberom	z	knižnice	komponen-
tov.

KOMPLETNÁ	 RADA	 KREATÍVNYCH	
NÁSTROJOV	 S	 RASTÚCOU	 KNIŽNICOU	
KOMPONENTOV

ROZŠÍRENÁ	 KNIŽNICA	 ZÁSNUBNÝCH	
PRSTEŇOV	 A	 RÔZNYCH	 DRUHOV	
ŠPERKOV

ZAMERANÝ	NA	SVADOBNÉ	OBRÚČKY	A	
ZÁSNUBNÉ	PRSTENE

Bežná cena: 2 245 € bez	DPH
            60 615 CZK	bez	DPH

Bežná cena: 3 595 € bez	DPH
            97 065 CZK	bez	DPH

Bežná cena: 5 395 € bez	DPH
               145 665 CZK	bez	DPH
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	 Zlatnícki	 profesionáli	 môžu	 vyťažiť	 z	 nasledovných	
výhod,	ktoré	softvér	CounterSketch	International	ponúka:

Ľahko používateľný	–	softvér	je	vyvinutý	tak,	aby	ho	vedel	
ovládať	predajca	s	priemernými	počítačovými	znalosťami.	

Dizajnovanie so zákazníkom	–	vytvorte	nezabudnuteľný	
zážitok:
•	 Inšpirujte	 sa	 -	 Prezentujte	 	 nádherné	 prototypy	 
	 vzoriek	 prsteňov	 (ródiované	 a	 osadené	 kubickými 
	 zirkónmi)	 alebo	 filtrujte	 spoločne	 so	 zákazníkom	 
	 v	 digitálnej	 galérii	 viac	 než	 3	 000	 3D	 dizajnov 
	 a	ponúknite	zákazníkovi	počiatočný	štartovací	dizajn.	
•	 Upravujte	na	mieru	-	CSI	Vám	umožňuje	vytvoriť	ten 
	 správny	šperk	na	základe	zmeny	centrálnych	kameňov 
	 a	 postranných	 kameňov,	 kvality	 kovu,	 šinky,	 krapní 
	 a	ešte	omnoho	viac	priamo	na	monitore	pred	očami	 
	 zákazníka	v	plnom	3D.
•	 Buďte	 kreatívny	 s	 Freehand	módom	 –	 Viac	 než	 len	 
	 knižnica	komponentov	v	3D.

CounterSketch International
Obsahuje knižnicu s viac než 3 000 3D šperkami  
s možnosťou exportu v 3DM alebo STL súbore.
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 CounterSketch International je klenotnícky softvér, ktorý obsahuje viac ako 3000 nadizajnovaných 3D šperkov  
s možnosťou ich nekonečného upravovania a následného exportovania 3D súborov pre vlastnú výrobu. Je to kompletné 
dizajnové štúdio priamo u Vás v predajni. CounterSketch International zvyšuje zážitok z predaja, po ktorom všetci Vaši 
zákazníci túžia. Toto kľúčové riešenie Vám ponúka nádherné dizajny, ktoré si viete spolu s Vašim zákazníkom meniť 
priamo na osobnom stretnutí a uspokojiť Vášho zákazníka nielen čo sa týka dizajnu, ale aj ceny. S CounterSketch Inter-
national si viete vyexportovať dizajny v 3D súboroch.

Naštívte	nás	na	Výstave	Hodiny a Klenoty 29.9-1.10.2016 v Prahe	a	informujte	sa	o	možnosti	uplatnenia	akciovej	ceny.
Zistite	viac:	predajné	oddelenie	+421-919-900-500 (100), www.zlatnickestudio.sk, www.zlatnickestudio.cz

Freehand Mód	 –	 CounterSketch	 International	 ponú-
ka	 flexibilitu	 ako	 nikdy	 predtým.	 Zákazník	 požaduje	
úplne	 nový	 dizajn	 podľa	 jeho	 želania?	 Žiaden	 prob-
lém.	 Freehand	 mód	 umožňuje	 tvorbu	 nového	 di- 
zajnu	od	jeho	základu.	Tento	prístup	umožňuje	interakciu	
s	dizajnom.		Je	možné	jednotlivé	elementy	posúvať,	meniť	
ich	mierku,	 rotovať	a	ohýbať	až	do	uspokojujúcej	podo-
by.	Kombináciou	flexibilnej	 galérie,	nádherných	dizajnov		
elementov	 a	 možnosti	 jednoduchého	 umiestňovania,	
Countersketch	 International	 ponúka	 kreatívnu	 slobodu	
bez	obmedzenia	rýchlosti	a	jednoduchosti	ovládania.
 
Vy rozhodujete o výrobe –	CSI	Vám	ponúka	nacenenie,	
objednávanie	a	zasielanie	hotových	3D	modelov	na	výro-
bu	priamo	do	našej	spoločnosti.	 	Ak	si	ale	želáte	vyrobiť	
šperk	 	 vo	 vlastnej	 réžii,	 	 vyexportujte	 si	 3DM	alebo	 STL	
súbor	a	jednoducho	ho	postúpte	do	výroby.

Bežná cena: 6 291 € bez	DPH
  169 857 CZK	bez	DPH
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Čo je 3C?
 Chcete pre zákazníkov upravovať šperky na mieru? Začnite zdarma už dnes na stránke zlatnickestudio.sk alebo	
zlatnickestudio.cz. 3C dizajny Vám dávajú silu zmeny, ktorá predáva. Každý dizajn z 3C kolekcie môžete prispôsobiť 
a vytvoriť podľa Vašich predstáv.

Tieto variabilné riešenia Vám ponúkame pod jednou strechou. 
www.zlatnickestudio.cz, www.zlatnickestudio.sk,
predajné oddelenie tel.: +421-919-900-500 (100) 

Drahý kov

Výbrus

Drahokamy

Zvoľte	si	drahý	kov
Číslo	produktu:	71702

Detail

Zvoľte	si	výbrus	centrálneho	kameňa

Zvoľte	si	drahokam

S 3C dizajnami sú Vaše 
možnosti nekonečné

Čo viete urobiť v 3C kolekcii?
•	 Zmeňte	farbu	a	kvalitu	kovu.	
•	 Zmeňte	tvar	a	veľkosť	centrálneho	kameňa.
•	 Pomocou	osadzovacej	 funkcie	 vyberte	 farbu	a	druh	 
	 drahokamov	podľa	celkového	rozpočtu	na	klenot.
•	 Systém	 Vám	 ponúkne	 profesionálne	 vyobrazenie	 
	 aktuálnej	konfiguracie	zo	všetkých	uhlov	vo	vybranom	 
	 farebnom	prevedení.
•	 Pri	 každej	 zmene	 Vám	 zlatnícke	 štúdio	 prepočíta	 

	 presné	nacenenie	a	dátum	odoslania	z	centrálneho
		 skladu	podľa	aktuálnej	ceny	zlata	na	trhu	v	danú	ho- 
	 dinu.	
•	 Porovnávajte	 jednotlivé	 cenové	 kalkulácie,	 vyberte	 
	 najvhodnejšie	vyhotovenie	pre	požadovaný	rozpočet.
•	 Každý	dizajn	z	kolekcie	3C	je	vyrábaný	na	mieru	a	zho- 
	 tovený	najneskôr	do	14	pracovných	dní.
•	 Ponúka	Vám	flexibilitu,	rýchlosť	a	spoľahlivosť.	

 


