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Vlastní dítû na titulním obrázku ãasopisu?
Pod adresou www.coverstar.de je nyní právû
toto moÏné. Díky spolupráci firmy Mayle +
Müller GmbH + Co. KG z Pforzheimu
s nakladatelstvím Family Media vznikl
portál Web-to-Print, kter˘ umoÏÀuje
umísÈování osobních obrázkÛ na titulní
stránky stávajících vydavatelsk˘ch titulÛ.
Momentálnû jsou na v˘bûr ãasopisy „Familie
& Co“, „Baby & Co“ a „spielen und lernen“.
Zatímco obsah ãasopisu a text obálky
je pﬁedem zadán, mohou uÏivatelé umístit
obrázek svého dítûte na titulní stranu
a vytvoﬁit si tak individualizovan˘ exempláﬁ.
Jako báze slouÏí dané aktuální vydání.
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Sestavení individualizovaného ãísla je zcela
jednoduché: Vybere se titulní obrázek
ãasopisu, vloÏí se obrázek, zpracuje se nebo
se nechá zpracovat a ode‰le se objednávka.
Obsah ãasopisu se vyrobí ofsetov˘m tiskem,
individualizace obálky a spojení obou ãástí
ãasopisu se provádí v digitální tiskárnû.
Od spu‰tûní platformy v dubnu 2009
do konce roku bylo vyrobeno jiÏ 3800 obálek.
Náklady jsou podle poãtu kusÛ od 7,95
do 9,95 EUR na exempláﬁ. Coverstar má b˘t
brzy k dispozici i pro dal‰í tituly a bude moci
b˘t vyuÏíván i jin˘mi vydavatelstvími. ×
Podle zahraniãních zdrojÛ.
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Individualizace tiskovin
Fotoknihy #1
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Mar‰o: Nejhor‰í je to, kdyÏ se zamûﬁíme
na segment, kde mÛÏe b˘t kaÏd˘. To dnes
vidíme v klasické ofsetové technologii, kde
jsou marÏe nízké. Fotoknihy je‰tû nejsou tolik
roz‰íﬁené a není problém v tom vytisknout
to kvalitnû a mít krásn˘ finish, alfou
a omegou je podle mého názoru jak se dostat
k zákazníkovi a z mého pohledu jsou tu dvû
moÏnosti: buì pﬁes webovou stránku, která
má schopnost oslovit vût‰í ‰íﬁi lidí, kteﬁí
ov‰em ãasto nejdﬁíve zkoumají cenu, a nebo
máte obchodní zástupce, kteﬁí oslovují
a nav‰tûvují vytipované firmy, fotografy
a podobnû a kde se poãítá v jin˘ch ﬁádech.
Ov‰em poskytovatel tiskov˘ch sluÏeb si musí
uvûdomit, co mÛÏe stoprocentnû splnit,
protoÏe jestliÏe se mu podaﬁí oslovit prestiÏní
zákazníky, kteﬁí ãekají bezchybn˘ v˘sledek,
a nepodaﬁí se mu jejich oãekávání splnit
aÈ uÏ termínovû nebo kvalitou, u‰kodí mu to.
U fotoknih není moÏná reklamace, hned
vzniká ztráta. Jak˘ na to máte názor?
Kováﬁ: Povídání o obchodním modelu je pro
nás, kteﬁí fotoknihy nabízíme, zajímavé
protoÏe je dÛleÏité si rozmyslet, jak˘m
zpÛsobem je moÏné zákazníka oslovit
a oslovení zákazníka vÏdycky znamená
nûjakou investici, tato investice se musí vrátit
nejlépe nûkolikrát a kaÏd˘ si musí zhodnotit,
jestli jeho podnikání uÏ nûjak oslovuje lidi,
kter˘m mÛÏe nabídnout pﬁidanou hodnotu.
KdyÏ budeme mluvit o velk˘ch v˘robcích
fotoknih tak vût‰inou vycházejí z vyvolávání
fotografií a fotokniha se jim pﬁímo nabízí.
Mají nûjaké portfolio zákazníkÛ, kteﬁí
si u nich nechávají dûlat fotografie a pro tyto
zákazníky z ulice nabízí i fotoknihy
v masovém mûﬁítku. KdyÏ vezmeme ten
druh˘ extrém: k specialistÛm chodí
fotografové uÏ dlouho a jsou zvyklí
na perfektní kvalitu, za kterou jsou ochotní
zaplatit. KaÏd˘ si musí rozmyslet, jakou

Martin Kováﬁ

Obchodní modely pro prodej fotoknih
Mar‰o: VáÏení pánové, vítám Vás na dne‰ní
debatû u kulatého stolu, která si klade za cíl
zmapovat jaké ‰ance a jaké nástrahy sk˘tá
oblast fotoknih. Na zaãátku je tﬁeba si urãit
jak˘ obchodní model pro prodej fotoknih
vyuÏijeme.
Galle: Já toto téma zkusím otevﬁít a oãekávám
od Vás ostatních Va‰e pohledy na vûc. Volba
obchodního modelu je podle mého názoru
jedno z klíãov˘ch rozhodování uÏivatele
digitální tiskové technologie, jak˘m
zpÛsobem bude svou pﬁidanou hodnotu
vytváﬁet.
Téma fotoknihy lze z obchodního hlediska
vnímat dvûma krajními pohledy. Na stranû
jedné bych uvedl firmu CEWE a její
technologii, která vychází z toho, Ïe zákazník
za fotoknihu zaplatí ﬁádovû stokoruny
a na stranû druhé vnímám napﬁ. Foto ·koda,
nabízející ve fotoknize vysokou míru pﬁidané
hodnoty. Pﬁedpokládá, Ïe fotokniha je pro
zákazníka precizním produktem a zaplatí
za ni aÏ tisíce korun. Musíme se tedy na vûc
podívat obecn˘m pohledem, jestli fotokniha
bude masov˘m produktem nebo jestli budeme
specialisté a budeme nabízet ‰piãkovou
fotoknihu, napﬁ. pro prezentaci fotomodelky
apod. A s ohledem na toto rozhodnutí, které
musí stát úplnû na zaãátku, budeme vybírat
technologii pro tisk, pro knihaﬁskou ãinnost.
Pokud budeme vytváﬁet masovou v˘robu
fotoknihy, budeme inklinovat k ofsetov˘m
ﬁe‰ením pro zpracování tisícÛ tiskÛ dennû
a jestliÏe budeme dûlat luxusní vûci
ve velkém formátu, kde je dÛleÏitá precizní
ruãní práce, musíme volit jiné technologie
tomu odpovídající. Poãítáme s úrovní
zpracování jednotek tiskÛ dennû. V závislosti
na tom, o kter˘ model se bude jednat, lze
teprve diskutovat o kvalitû tisku
o dokonãovacím zpracování apod.

Milan Mar‰o

S rozvojem barevného digitálního tisku
se v˘raznû roz‰íﬁila nabídka
individualizovan˘ch tiskovin, které si mohou
dovolit i obyãejní lidé tzv. „z ulice“. Jednou
z takov˘ch tiskovin jsou fotoknihy, sestavené
napﬁ. z osobních fotografií z dovolené. Tato
oblast fotoknih má velk˘ rÛstov˘ potenciál.
O obchodních modelech, pouÏívan˘ch
softwarech, dokonãovacích zaﬁízeních
a dal‰ích aspektech prodeje a v˘roby
fotoknih hovoﬁili hosté na‰eho kulatého
stolu. Debaty u kulatého stolu se tentokrát
zúãastnili: Milan Mar‰o, pﬁedseda redakãní
rady ãasopisu Typografia, Ing. Pavel Galle
obchodní ﬁeditel spoleãnosti PALA, Patrik
Sigrot obchodní zástupce spoleãnosti PALA,
Jindﬁich Vobora uÏivatel technologií PALA
pro fotoknihy ze spoleãnosti LSE Integration
s.r.o., Martin ·anûk System & SW analitik
spoleãnosti Xerox, Martin Kováﬁ uÏivatel
technologií Xerox a provozovatel serveru
Tisk pro radost a Jitka Böhmová, redaktorka
ãasopisu Typografia.

Pavel Galle

Kulat˘ stÛl
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si jej personalizovat pro svoje potﬁeby.
Mû by tedy zajímala Va‰e zku‰enost s tím,
jak˘ zvolit software a jak sbírat zákazníky.
Kováﬁ: Na‰e firma je provozovatelem webu
TiskProRadost, coÏ je webová stránka
postavená pro prezentaci pro lidi „z ulice“,
jak jim tady pracovnû ﬁíkáme a nemyslím
to nijak ‰patnû, tûchto zákazníkÛ si váÏím. ·li
jsme cestou nákupu softwaru Album Maker,
protoÏe pro nás bylo jednodu‰‰í vyuÏít
softwarového ﬁe‰ení, které je jiÏ nûjak
postavené, neÏ se zab˘vat v˘vojem nového
softwaru pﬁímo pro nás. Z na‰eho pohledu
to bylo v˘hodnûj‰í neÏ si nechat nûjakou
aplikaci programovat, protoÏe by nás to stálo
víc penûz i ãasu. Dal‰í vûc je, Ïe software
Album Maker je od odborníkÛ, kteﬁí tomu
rozumí, a pokud bychom zadávali software
programátorovi, museli bychom b˘t ﬁeknûme
pouãeni, jak software pro fotoknihy
má fungovat. Pokud se vrátím k prvnímu
bodu komu se fotokniha prodává, to je hodnû
zásadní a toto protéká cel˘m tímto tématem.
Pokud software má b˘t pro lidi „z ulice“,
musí práce s ním b˘t naprosto jednoduchá.
Mnohokrát narazí na to, Ïe je software tﬁeba
nainstalovat do poãítaãe a je tedy tﬁeba s tím
lidem poradit a vyﬁe‰it to. Nebo je tu extrém,
kdy si fotoknihu ãlovûk udûlá celou sám
ve Photoshopu, a chce to jen vytisknout.
Je tedy dÛleÏité se rozhodnout nejen jak˘m
zpÛsobem získávat zákazníky, ale i jak˘m
zpÛsobem zpracovávat jejich zakázky,
co se t˘ká úpravy fotografií automatick˘ch
úprav nebo úpravy na vyÏádání, jestli jsou
to lidé ochotní zaplatit atd. To je zase
na kaÏdém, Ïe musí zhodnotit, jak˘ trh
oslovuje a jestli je tento trh ochotn˘ nabízené
sluÏby zaplatit.
Galle: MÛÏete nás prosím uvést do obrazu
o finanãní nároãnosti takovéhoto
softwarového ﬁe‰ení?

Martin ·anûk

Jindﬁich Vobora

Patrik Sigrot

cílovou skupinu je za urãité náklady schopen
oslovit. Dal‰í obchodní model je „teì
to ﬁeknu v‰em prostﬁednictvím billboardÛ“
ukáÏe, zda je tento postup správn˘ nebo ne.
KaÏd˘ z nás se rÛzn˘mi cestami snaÏí oslovit
zákazníky a ãeká, jestli se mu investice vrátí
a jestli je zvolená cesta správná nebo ne.
Galle: Na základû toho, co jsme dosud sly‰eli,
bychom mohli trh vymezit dvûma rovinami.
Jednak je to rovina pﬁístupu k lidem
„z ulice“, tûm, kteﬁí si objednávají fotoknihu
pro uchování sv˘ch fotek z dovolené.
Je to velká skupina potenciálních zákazníkÛ,
které potﬁebuji oslovit jako zhotovitel
fotoknihy. Pak je zde sektor korporátních
zákazníkÛ, typu fotografové, nebo sektor
komerãní obecnû, kter˘ pouÏije fotoknihu
jako v˘robek poskytující vysokou kvalitu
z hlediska prezentace napﬁíklad v˘roãní
zprávy spoleãnosti. Provozovatelé digitálních
tiskov˘ch technologií vnímají, Ïe na trhu
existuje téma fotokniha a ãastokrát pﬁistupují
k v˘robû fotoknihy s vûdomím, Ïe mají
tiskovou technologii, na které zpracovávají
urãit˘ objem zakázek a mohli by zv˘‰it
pﬁidanou hodnotu své práce. Spoleãnost
PALA tûchto zákazníkÛ získává v˘znamnou
ãást. Ti, kteﬁí nemají pﬁíli‰ jasno, jak
pﬁistupovat k mnoÏinû zákazníkÛ „z ulice“,
investují do technologie pro knihaﬁské
zpracování a ãekají, co se bude dít.
Následkem toho vzniká urãité
vzduchoprázdno, které by potﬁebovali zaplnit.
Nyní bych tedy krátce diskutoval na téma jak
oslovovat zákazníky z ulice. Jak˘mi
prostﬁedky, jak optimálnû, jaké jsou va‰e
zku‰enosti, jak to funguje…
Jak oslovovat cílovou skupinu lidí „z ulice“
Galle: Z na‰eho pohledu jsou tu dvû
moÏnosti. Buì webov˘ portál, vyroben˘ firmû
na míru, kter˘ sbírá data od lidí, nebo
si firma koupí licencovan˘ program a nechá

·anûk: Já se omlouvám, na tuto otázku
odpovím aÏ pozdûji. Je nás tady ‰est muÏÛ
a jedna Ïena, ﬁeknûte mi: kdo z Vás
si tu fotokníÏku udûlal? ProtoÏe to je zásadní.
Vy jste se, pane Mar‰o, ptal na to, jak oslovit
koncové zákazníky, jak tomu udûlat promo,
marketing atd. Pánové, pﬁiznejme si:
to neobjednávají muÏi ale Ïeny. V okamÏiku,
kdy nedefinujete koncovou skupinu, které
je to urãené, je cel˘ marketing k niãemu.
Musíte vÏdy uvaÏovat pro jakou cílovou
skupinu fotoknihy dûláte. Teì budeme mluvit
o Ïenách a klidnû mi skákejte do ﬁeãi, pane
Kováﬁi a pane Voboro, a ﬁeknûte nám, jak
to dûláte vy. KdyÏ fotoknihy dûláme pro Ïeny,
tak je nedûláme pro dámy a paní a staré dámy
aÏ do 60, 70 let. Ne, jsou i takové vûkové
pﬁípady, ale rozhodnû nejsou obvyklé. Ten
vûkov˘ prÛmûr je od 20 do ﬁeknûme 40 let.
MoÏná se m˘lím, ale toto je mÛj názor. Ten
ãlovûk musí mít poãítaã, musí mít minimálnû
chuÈ s ním pracovat. Musí to b˘t ãlovûk, kter˘
minimálnû dokáÏe pracovat s poãítaãem, musí
mít minimálnû doma internet, protoÏe tûch
provozovatelÛ, kteﬁí by software provozovali
of-line je minimum. A v tu chvíli skupina,
kdyÏ se budeme bavit o jedenácti milionech
lidí v âeské republice, se nám brutálnû zúÏí
na nûkolik stovek tisíc. To je poﬁád dobr˘ trh.
A protoÏe skupina lidí, které chceme oslovit,
jsou pﬁedev‰ím Ïeny a fotokníÏka – moÏná
se mnou nebudete souhlasit – je normální
personalizovan˘ produkt. Co kníÏka
to originál. TakÏe pouÏití ofsetov˘ch
technologií je hodnû krajní stav.
Galle: Pokud jsem se zmínil o ofsetov˘ch
ﬁe‰eních, myslel jsem knihaﬁské linky, kde
je moÏné svázat vyti‰tûné fotoknihy v nákladu
ideálnû nûkolika tisíc kusÛ.
Mar‰o: Já do toho vstoupím s tím tématem
jak oslovovat zákazníky. Rozdûlili jsme
si je na lidi z ulice a korporátní zákazníky.
Jedna vûc je webová aplikace atd., ale podle
mû to nemÛÏe staãit. Musí je‰tû nastat nûjaká
podpora, která se dostane k tûm cílov˘m
lidem. Tuto reklamu vidíme i v tiskárnách,
kdy nûkteﬁí mají reklamu v rádiu, nebo mají
spoty ãi loga u nûkter˘ch poﬁadÛ v televizi.
Toto jste k fotoknihám také museli vytvoﬁit
nebo vám staãily jen kvalitní webové stránky?
Vobora: Pokud budu mluvit za na‰i firmu LSE
Integration, tak budu mluvit velmi teoreticky,
protoÏe my jsme ve fázi rozjezdu podnikání
s fotoknihami. To znamená, Ïe jsme nûkde
mezi v˘robcem a uÏivatelem fotoknih, jelikoÏ
ze zaãátku jsme o v˘robû fotoknih mnoho

