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Čo je CounterSketch Bridal, Plus a Studio?
Predstavujeme tri nové spôsoby ako vytvoriť šperk na mieru.

CounterSketch Bridal, Plus alebo Studio je softvér, ktorý je kompletným balíčkom vyrobeným na mieru na použitie priamo vo Vašej predajni. Toto 3D 
riešenie ponúka širokú škálu prispôsobiteľných dizajnov a množstvo možností objednávania od spoľahlivého výrobcu Stuller - od hrubých odliatkov 
až po vyleštené a osadené kusy. Môžete dokonca vyexportovať dizajny do ProJet® 1200 3D tlačiarne a umožniť zákazníkom si pred objednaním 
vyskúšať vzorky vytvorené na mieru.

Otázky? Zavolajte +421-919-900-500 alebo nám napíšte na info@zlatnickestudio.sk

Riešenie pre každú výzvu výroby na mieru

Porovnanie návratnosti softvérov

Bežná cena 2.245€ / 60.615CZK bez DPH

Priemerná MO cena neosadeného prsteňa je 
min 500 € / 13.500 CZK

Priemerná prirážka 1ks prsteň = min 100% 

Priemerný čistý zisk 1ks prsteň = 250€ / 6.750CZK

STAČÍ PREDAŤ =  9 ks

Doživotne získate 3D program s 300 3D 
dizajnami zásnubných prsteňov a svadobných 
obrúčok 

CounterSketch BRIDAL 

2.246€ / 60.615CZK 

ZAMERANÝ NA SVADOBNÉ OBRÚČKY 
A ZÁSNUBNÉ PRSTENE S NOVOU 

UVÁDZACIOU CENOU

• Softvér obsahuje knižnicu viac ako 300  
 prispôsobiteľných svadobných obrúčok 
     a zásnubných prsteňov

•  Štartovaciu sadu 6 kusov vzoriek prsteňov
 
• Zabudované softvérové funkcie podporu 
 júce diamanty Red Box Diamonds®, pro- 
 totypy Ever&Ever, a je kompatibilný s 3D 
 tlačiarňou ProJet® 1200

• Možnosť online alebo osobného zaško- 
 lenia a konzultácií v celkovom rozsahu 12  
 hodín zadarmo, online training (za prípla 
 -tok), používateľské fórum, a technická  
 podpora na telefóne a emaily.

Bežná cena 3.595€ / 97.065CZK bez DPH

Priemerná MO cena neosadeného prsteňa je 
min 500 € / 13.500 CZK

Priemerná prirážka 1ks prsteň = min 100% 

Priemerný čistý zisk 1ks prsteň = 250€ / 6.750CZK

STAČÍ PREDAŤ =  14 ks

Doživotne získate 3D program s viac ako 1.100 
3D-dizajnami zásnubných a iných šperkov

CounterSketch PLUS

3.596€ / 97.065CZK
 

ROZŠÍRENÁ KNIŽNICA ZÁSNUBNÝCH 
PRSTEŇOV A RÔZNYCH DRUHOV ŠPERKOV

• Softvér obsahuje knižnicu viac ako 1100 
 prispôsobiteľných svadobných obrúčok 
 a zásnubných prsteňov

• Štartovaciu sadu 6 kusov vzoriek prsteňov

• Zabudované softvérové funkcie podporu- 
 júce diamanty Red Box Diamonds®, pro- 
 totypy Ever&Ever, a je kompatibilný s 3D  
 tlačiarňou ProJet® 1200

• Možnosť online alebo osobného zaško- 
 lenia a konzultácií v celkovom rozsahu 12 
 hodín zadarmo, online training (za prípla- 
 tok), používateľské fórum, a technická  
 podpora na telefóne a emaily.

Bežná cena 5.395€ / 145.665CZK bez DPH

Priemerná MO cena neosadeného prsteňa je  
min 500 € / 13.500 CZK

Priemerná prirážka 1ks prsteň = min 100% 

Priemerný čistý zisk 1ks prsteň = 250€ / 6.750CZK

STAČÍ PREDAŤ =  22 ks

Doživotne získate 3D program s viac ako 1.100 
3D-dizajnami zásnubných a iných šperkov s 
Freehand módom

CounterSketch STUDIO

5.396€ / 145.665CZK 

KOMPLETNÁ ŠKÁLA KREATÍVNYCH 
NÁSTROJOV S RASTÚCOU KNIŽNICOU  

KOMPONENTOV

• Softvér obsahuje knižnicu viac ako 1100 
 prispôsobiteľných svadobných obrúčok 
 a zásnubných prsteňov

• Štartovaciu sadu 6 kusov vzoriek prsteňov

• Zabudované softvérové funkcie podporu- 
 júce diamanty Red Box Diamonds®, prototy- 
 py Ever&Ever, a je kompatibilný s 3D  
 tlačiarňou ProJet® 1200

• Možnosť online alebo osobného zaško- 
 lenia a konzultácií v celkovom rozsahu 12  
 hodín zadarmo, online training (za prípla- 
 tok), používateľské fórum, a technická  
 podpora na telefóne a emaily.

• Zahrňuje aj pridanú kreatívnu funkcionalitu 
 a knižnicu komponentov Freehand


