
CounterSketch®, je viac ako softvér. Je to kompletné dizajnové štúdio, ktoré môže mať každá zlatnícka firma priamo v predajni. Nové 3D 
zlatníctvo piatej generácie zvyšuje zážitok z predaja, po ktorom dnešní zákazníci túžia. Toto kľúčové novodobé riešenie výroby šperkov 
na mieru ponúka nádherné 3D dizajny, ktoré môžete spolu v interakcii so zákazníkmi obmieňať v softvéri, priamo pred ich očami. Takto 
uspokojíte Vášho zákazníka nie len čo sa týka dizajnu, ale aj ceny. Môžete dokonca vyexportovať dizajny do 3D tlačiarne PROJET® 1200 
a umožniť tak Vašim zákazníkom vyskúšať si vzorku upravenú na mieru ešte pred objednaním.

Knižnica 3D dizajnov šperkov, ktorú získa každý vlastník licencie ako knižnicu 3D modelov v tomto softvéri obsahuje viac ako 3000 
rôznych dizajnov na uspokojenie každeho zákazníka, ktoré môžete ďalej upravovať.

Keď chcete pridať detaily alebo vytvoriť kompletné nové dizajny, Freehand, ktorý je dostupný vo verzii CounterSketch Studio a Counter-
Sketch International, Vám ponúka nástroj, aby ste sa mohli stať kreatívnym, s použitím knižnice viac ako jednej tisícky prispôsobiteľných 
komponentov a dizajnových elementov.

Ako to funguje

Freehand - Buďte kreatívny

Versus

Krok 1: nájdite dizajn

Venujte sa zákazníkom vo Vašom show-
roome, ukážte im najnovšiu kolekciu, ktorá 
obsahuje cez 120 prototypov prsteňov 
- od starej klasiky po najnovšie moderné 
dizajny. Tieto cenovo nenáročné, vysoko 
kvalitné vzorky Vám pomôžu, aby sa Váš 
zákazník sústredil iba na dizajn, ktorý sa 
mu páči. Všetky tieto dizajny viete objednať 
zo Zlatníckeho štúdia také ako sú. Mnoho z 
nich viete upravovať priamo online na zlat-
nickestudio.sk - viete meniť tvar a veľkosť 
drahokamov, upravovať veľkosť prstu, vy-
berať materiál atď.. Taktiež viete vyhladávať 
v galérii 3Dzlatníctva, kde nájdete rozšírenú 
ponuku cez 1000 dizajnov.

Krok 2: upravte

Čo ak si Váš zákazník želá ďalšie úpravy na 
dizajne? Napríklad chce širšiu alebo užšiu 
šínku, viac alebo menej diamantov, alebo 
niečo iné? Vtedy viete dizajny jednoducho 
otvoriť v 3Dzlatníctve a popracovať na 
zákazníkových prianiach v plnom 3D zobra-
zení na obrazovke priamo pred ním. Zapoj- 
te Vášho zákazníka interaktívne do zmien, 
ktoré sa dejú priamo pred jeho očami a pre- 
tvorte vzorku, ktorá sa mu páči a má ju na 
ruke, na klenot, ktorý bude milovať.

Krok 3: objednajte

Kedykoľvek počas dizajnovania viete zákaz- 
níkovi všetko transparentne naceniť, vy-
hľadať drahokam a odvážiť dizajn vo  
všetkých kovoch. Dokonca viete okamžite 
porovnavať konečné ceny vo vyhotovení 
všetkých kovov. Jednoducho kliknete na 
nacenenie a necháte softvér daný dizajn 
odvážiť a prepočitať jednotlivé nacenenia. 
Akonáhle je Váš zákazník spokojný s dizaj- 
nom a aj s cenou, jednoducho daný model 
objednáte priamo zo softvéru a Zlatnícke 
štúdio sa o všetko postará. Každý dizajn si 
viete objednať predleštený, vyleštený, neo-
sadený, alebo osadený.

S verziou CounterSketch International  
máte možnosť vyexportovať si plnohodnotný 3D súbor 3DM alebo STL pre vlastnú produkciu.

www.zlatnickestudio.sk, www.zlatnickestudio.cz
OTÁZKY? Volajte +421-919-900-500 alebo nám pošlite email na info@zlatnickestudio.sk

CounterSketch STUDIO

Bežná cena 5.395€ / 145.665CZK bez DPH

Priemerná MO cena / bez DPH neosadený 
prsteň = min 500€ / 13.500CZK

Priemerná prirážka 1ks prsteň = min 100% 

Priemerný čistý zisk 1ks prsteň = min 250€ / 6.750CZK
STAČÍ PREDAŤ =  22 ks

Doživotne získate 3D program s 3000 rôznymi 3D dizajnami  
zásnubných a iných šperkov s Freehand módom

CounterSketch INTERNATONAL

Bežná cena 6.291€ / 169.857CZK bez DPH

Priemerná cena dizajnu = 70€ / 1.890CZK

Predplatíte si množstvo dizajnov = 89 ks
89ks X 70€ = Cena tohoto softvéru 

Softvér obsahuje 3D dizajny, ktoré viete neustále 
obmienať a upravovať = min 3000 ks

Získate všetky 3D dizajny ZDARMA, 
s možnosťou exportu súborov v 3DM a STL

Porovnanie návratnosti

STUDIO


