
TETENAL i DNP – Twoi niezawodni  
partnerzy w zakresie cyfrowego  
obrazowania fotograficznego.

Drukuj foty ze smartfona!

Najnowszy Hit Twojej imprezy

www.mobilepartyprint.pl



Gdzie powstaj! zdj"cia o najwi"kszej pozytywnej dynamice emocjonalnej?  
Oczywi!cie na imprezie, tam gdzie spotykaj" si# i bawi" ludzie. Jak za dotkni#ciem czarodziejskiej 
ró$d$ki mo$esz sprawi%, aby Twoi go!cie drukowali swoje zdj#cia na miejscu. Co wi#cej, mo$esz 
teraz przeku% ich pozytywn" energi# w #ród$o nowych przychodów.  
Potrzebowa& b#dziesz 3 rzeczy: Party Print Software, drukarki firmy DNP i komputera PC z Windows.

  japo'skiej firmy DNP, wiod"cego gracza w rynku druku termo-transferowym,  
jest nowatorskim rozwi"zaniem bezprzewodowego druku fotografii z iPhone, iPad oraz telefonów 
komórkowych i tabletów z systemem Android. 

   B&yskawiczny druk odbitek w fotograficznej jako!ci   
(zdj#cie 10 x 15 cm w 8,9 sekundy)

  Nieskomplikowana obs&uga
   Bezproblemowa wymiana ta!my barwi"cej i papieru 
   Kompaktowa, o niewielkiej wadze (14 kg). Pozwala  

si# zabra% na ka$d" imprez#!
   Obs&uguje media od 10 x 15 cm do 15 x 23 cm   

papier b&yszcz"cy albo szlachetny mat
   Umo$liwia druk wszelkich zdj#%  

robionych na imprezie innymi aparatami,  
jak np. zdj#cia grupowe etc.

   Umo$liwia wszystkim go!ciom automatyczny  
wydruk ich zdj#% za pomoc" PartyPrint App!

 to nowy element zabawy na wszelkich imprezach, spotkaniach rodzinnych  
i firmowych, targach oraz koncertach. Nie pozwól, aby czar imprezy ulotni& si# bez reszty jak 
dym z papierosa, lecz wykorzystaj businessowo t# atrakcyjn" okazj#!

PROSTO I SZYBKO TRENDY I COOL

Instalujemy nieodp!atnie PartyPrint App 
z App Store albo Google play.

Instalujemy PartyPrint Software na komputerze PC  
(wymagany system Windows) i konfigurujemy ruter WLAN.

 Pod!"czamy drukark# DNP   
i mo!emy startowa"!
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"

#

#

Plug&Play – wystarcz" tylko 3 kroki:

A jak to robi" Twoi go$cie? Te% w 3 krokach:

Super frajda dla go#ci, dodatkowe $ród%o 
przychodów dla Ciebie!

DNP DS40 japo&ska  
drukarka fotograficzna – 
jak !adna inna.

Przesy!amy zdj#cie 
bezprzewodowo za  
pomoc" PartyPrint App

Robimy  
zdj#cie  
smartfonem

Drukujemy,  
rozdajemy i bawimy 
si# jeszcze lepiej!

W ubieg!ym roku zrobiono wi#cej zdj#&  
ni! w ca%ej historii fotografii!

 7,5 miliarda nowych fotografii  
rejestruje portal Facebook co miesi"c!

Dost#pny w Dost#pny w
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Ma!a inwestycja  
przy du"ym zysku.

TETENAL i DNP – Twoi niezawodni  
partnerzy w zakresie cyfrowego  
obrazowania fotograficznego.

   Dostawa 1-2 dni roboczych; dostawa ekspresowa na !"danie
   Materia#y eksploatacyjne stale dost$pne z magazynu centralnego w Katowicach
   Gwarancyjny i pogwarancyjny serwis techniczny Tetenal oraz doradztwo  
telefoniczne i mailowe

   Bezpo%rednia opieka regionalnych przedstawicieli handlowych Tetenal
   Inne rozwi"zania dla nowoczesnych koncepcji businessu

RENTOWNA I NIEZAWODNA

SERWIS I WSPARCIE SPRZEDA#Y

stanowi bardzo zyskowny 
system drukowania zdj$&.  
Ju! po niewielu imprezach mo!esz  
pokry& koszty zakupu PartyPrint  
Software oraz drukarki.

'wietnie si$ sprawdza jako  
sprz$t do wypo!yczania!
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TETENAL Polska Sp. z o.o.
Al. Ro(dzie)skiego 188 B · 40-203 Katowice
www.mobilepartyprint.pl
www.tetenal.pl

Tel.:      +48 32 35 59  -110 /  -111 /  -112 /  -116 
+48 695 611 663, +48 607 240 228, +48 603 244 073

Email:  polska@tetenal.com,  sprzedaz@tetenal.pl 
sprzedaz_1@tetenal.pl,  sprzedaz_2@tetenal.pl


