
INSTABOX
SOLUȚIE DE FOTOGRAFIE INTERACTIVĂ PENTRU AFACEREA TA



Alege INSTABOX 
pentru afacerea ta

Instabox-ul permite printarea pozelor 

uploadate pe Instagram cu un anumit 

#hashtag prestabilit (de ex. #cutiacupoze).  

Pozele astfel uploadate se vor regăsi la 

Instabox de unde se pot printa pe un layout 

personalizat. 



DESIGN MODERN

Instabox-ul are un design modern 
și dimensiuni reduse, fără a ridica 

dificultăți în amplasarea lui

FOTOGRAFII BRANDUITE

Toate pozele printate de clienții 

dvs. vor avea un design 
personalizat

COST REDUS
Costul consumabilelor este per 

poza 10/15 cm și include cerneală 
și hârtie



INSTAGRAM ÎN ROMÂNIA 
- CREȘTERE DE 100% 

ÎNTR-UN AN

Instagram - a înregistrat o 
creștere enormă.  

(2017: 553 000 useri vs  
2018: 1 043 000 useri. Sursa: 

instagramology.ro) 

CREȘTE VIZIBILITATEA 
ÎN SOCIAL MEDIA

Pozele uploadate de clienții 
tăi, cu #hashtagul afacerii 
tale au un impact pozitiv 

asupra brandului

OFERĂ O AMINTIRE  
CLIENȚILOR TĂI

Pozele personalizate cu 
datele afacerii tale vor fi 
păstrate de către clienții 

tăi și vor accelera procesul 
de marketing.

http://instagramology.ro


FACI UN SELFIE CU  
TELEFONUL

UPLOADEZI POZA PE  
INSTAGRAM FOLOSIND 

 #HASHTAGUL STABILIT

PRINTEZI POZA DE LA  
INSTABOX PE UN  

TEMPLATE PERONALIZAT

Cum funcționează?
WORK-FLOW SIMPLU, ÎN 3 PAȘI:



Dacă nu s-a postat înseamnă  
că nu s-a întamplat!

Pozele uplodate pot fi printate direct de la 
Instabox

Printurile se realizează pe un layout 
personalizat

Printuri de calitate

Instabox-ul folosește imprimante cu tehnologie 
dye-sub (sublimare termică) ce oferă printuri de  

calitate ridicată, rezistente la apă și praf.



În funcție de  abonamentul ales puteți opta pentru 

un număr de branduiri lunare ale pozelor, în funcție 

de evenimentele dvs. 

Abonament 3 luni: 2 design-uri/lună 

Abonament 6 luni: 3 design-uri/lună 

Abonament 12 luni: 5 design-uri/lună

Branding design

Cum arată 
pozele

Pozele sunt printate pe un design personalizat, 

unde se pot regăsi informații precum adresa, 

numărul de telefon, website, etc.



Asistență
Toate Instabox-urile sunt 

conectate la serverul nostru 
pentru a putea interveni 

(remote) de la distanță în cel 
mai scurt timp. În plus, 

beneficiați de asistență 
telefonică .

Cost redus per print Fotografii branduite

Toate pozele vor fi 

personalizate cu logo-ul sau 
în tema evenimentului. 

Clienții vor aduce acasă o 
poză personalizată cu brand-

ul afacerii tale.

Instalare gratuită

Personalul nostru va instala 
Instabox-ul la sediul vostru 

(sau oriunde alegeți) și va 
instrui câțiva membri din 

personalul dvs. pentru 
folosirea acestuia. 

Servicii oferite

Schimbul de hârtie și 
cerneală se poate face de 

către oricine și durează doar 
câteva secunde fără a exista 
posibilitatea de a vă murdări 

de cerneală (folosim 
cerneală uscată).



ABONAMENT  
3 LUNI

ABONAMENT  
12 LUNI

Preț abonament  
lunar:

€100

Preț abonament  
lunar:

€120

Preț abonament  
lunar:

€150

Cost abonamente

ABONAMENT  
6 LUNI

• Instalare Instabox de către personalul nostru 
• Instructaj personal/staff pentru operarea Instabox-ului 
• Aplicație personalizată cu posibilitate de rulare reclame în modul stand-by 
• Asistență telefonică 24/7 pentru orice dificultăți întâmpinate în operarea Instabox-ului 
• Suport tehnic - rezolvarea problemelor în maxim 48 de ore 

*Consumabilele pentru imprimantă nu sunt incluse în prețul abonamentului. Costul unei fotografii este de 
aprox. 1,3 lei (poza 10/15 cm). Aprovizionarea cu consumabile se poate realiza prin intermediul nostru.

- 100 folii magnetice/luna 
- 2 layout-uri personalizate/luna

- 200 folii magnetice/luna 
- 5 layout-uri personalizate/luna - 150 folii magnetice/lunar 

- 3 layout-uri personalizate/luna



+40 769 661 563

CONTACT

www.vreaucabinafoto.ro/instabox
vreaucabinafoto@gmail.com

http://www.vreaucabinafoto.ro/instabox
mailto:vreaucabinafoto@gmail.com

