OFERTĂ PREȚ
AFACERE LA CHEIE

CABINĂ FOTO

www.fotostic.ro
+40 769 661 563

Acum este momentul să începi propria afacere!
Creșterea uriașă din ultima perioadă a domeniului de închirieri cabine foto se
datorează faptului că este o activitate distractivă, ușoară și scalabilă.
Te gândești să îți deschizi propria afacere cu cabine foto?

Conceptul de afacere la cheie - Fotostic a fost dezvoltat de Cutia cu Poze,
ﬁrmă cu peste 4 ani de experiență în industria închirierii de cabine foto și
printre cele mai mari companii de acest gen din Romania.
Până acum am ajutat peste 10 oameni să ajungă să-și îndeplinească visul de
a avea independență ﬁnanciară și să genereze un venit secundar dintr-un
business distractiv, scalabil și usor de gestionat.
Cabinele foto produse de Fotostic sunt construite din aluminiu, vopsite
electrostatic, ușoare și simplu de transportat și instalat. Aspectul modern va ﬁ
un mare plus pe care îl veți avea în fața competiției.
Odată cu achiziția cabinei foto primiți un training pentru a învăța cum se
instalează cabina foto precum și asistență tehnică și de business pe parcurs*.
Nu trebuie să pierdeți timpul pentru a găsi furnizorii potriviți, ori să investiți
bani în diferite strategii de marketing nepotrivite care nu vor aduce clienți sau
brand awareness.
*În cazul achiziției afacerii la cheie.

Cât costă operarea unei afacere de tip photobooth?
Este necesar să faci și un calcul asupra costurilor ﬁxe și recurente de operare a business-ului
de închiriere cabine foto:
•

administrarea site-ului web

•

taxe la stat lunare

•

asigurare/itp autoturism

•

marketing/materiale publicitare

•

amortizarea echipamentelor

•

contabilitate

•

uzură/intervenții tehnice

•

asigurare echipamente

•

chirie birou (atunci când este cazul)

•

licențe software

•

telefon/internet

Unele costuri pot ﬁ reduse alegând echipamentele potrivite - de la imprimantă până la camera
foto și aplicația software de cabina foto.
Să luăm ipoteza în care aceste costuri se adună la 350 lei per eveniment și reușești să
contractezi un număr de 49 de evenimente într-un an, conform graﬁcului de mai jos. (Cifrele pot ﬁ
diferite. De exemplu, în martie poți proﬁta de zilele de 1 și 8 martie, iar în februarie de Valentine’s Day
și Dragobete. Cu toate acestea, în luna august, din cauza postului, este posibil să ai evenimente doar
în jumătate din lună. Cele mai multe evenimente din an vor ﬁ în luna septembrie).
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Venit estimat pentru primul an:
49 evenimente x 1300 lei (pachet mediu de închiriere) = 63 700 lei
Din venitul de 63700 lei scădem costurile medii de operare/eveniment (aprox. 350 lei)
350 lei X 49 evenimente = 17150 lei
Adăugăm la costuri suma de 5000 lei reprezentată de cheltuieli neprevăzute, deci:
63 700 lei (venit) - 17 150 lei (cost de operare) - 5000 lei (chelt. neprevazute) = 42 550 lei (PROFIT)

De ce să alegi oferta Fotostic?
Fotostic este o companie dezvoltată de Cutia cu Poze - una dintre primele
afaceri din România bazate exclusiv pe închirierea de cabine foto pentru
evenimente.
Datorită experienței acumulate pe parcursul activității, vă putem oferi
know-how-ul necesar pentru a depăși etapa de început care poate ﬁ cea mai
diﬁcilă, precum și sfaturi alegerea furnizorilor potriviți și a strategiilor de
marketing.
Echipamentele din compunerea cabinei foto comercializată de Fotostic
sunt alese pe baza experienței și pentru a reduce rata erorilor și a ﬁ cât mai
ușor de operat.
Nu aveți nevoie de cunoștințe avansate de design graﬁc, marketing sau
fotograﬁe. Veți primi toate instrumentele necesare pentru a opera acest
business la pachetul de afacere la cheie.

Pachet cabină foto completă
La achiziția pachetului de cabină foto completă veți primi următoarele
echipamente ansamblate într-o carcasă cu design modern, ușoară și simplu de
instalat.
•
•
•

•
•
•

laptop 2 in 1 dotat cu procesor Intel i5, SSD și 8 gb RAM. 12 luni garanție.
cameră foto DSLR Canon. 12 luni garanție.
imprimantă foto cu tehnologie prin sublimare termică cu posibilitate de print
10/15 cm și 5/15 cm (precum și alte formate de poza - 15/20 cm, 9/13 cm). 5
ani garanție.
blitz de studio dotat cu umbrelă pentru o calitate ridicată a pozelor. 12 luni
garanție.
carcasă de cabină foto cu stativ și masă de imprimantă
genți de transport

Suplimentar veți primi și:
•
•

•
•

Training de 1 zi – în care vom instala împreună cabina foto și vom discuta
despre modalitatea de rezolvarea a diferitelor situații cu care te vei întâlni.
Manual operațional – descrierea business-ului de închiriere cabine foto. În
acest manual vei regăsi atât checklist-uri pentru evenimente, sfaturi pentru a
crea oferte personalizate, modele de contracte, sfaturi juridice/cod ﬁscal,
asistență pentru crearea paginii de Facebook și website.
O colectie de 5 template-uri de poze pe care o puteti trimite clienților
(template-uri pentru nuntă și botez)
Materiale de marketing – model de prezentare generală a serviciilor și a
prețurilor.

COST: 5000 EUR

Pachet afacere la cheie
La achiziția pachetului de afacere la cheie primiți
•
•
•

•
•
•

laptop 2 in 1 dotat cu procesor Intel i5, SSD și 8 gb RAM. 12 luni garanție.
cameră foto DSLR Canon. 12 luni garanție.
imprimantă foto cu tehnologie prin sublimare termică cu posibilitate de print
10/15 cm și 5/15 cm (precum și alte formate de poza - 15/20 cm, 9/13 cm). 5
ani garanție.
blitz de studio dotat cu umbrelă pentru o calitate ridicată a pozelor. 12 luni
garanție.
carcasă de cabină foto cu stativ și masă de imprimantă
genți de transport

Suplimentar veți primi și:
•

Asistență tehnică/business - timp de 3 luni. 2 întâlniri pe lună pentru a analiza
evoluției și discutarea eventualelor probleme cu care te-ai putea confrunta. În
cazul în care aveți neclarități/probleme cu echipamentele vei beneﬁcia de
asistență remote.

•

Asistență în crearea paginii de Facebook si Instagram.

•

Training inițial 3 zile a câte 8 ore - ți se va explica aplicația de photobooth,
principiile de bază ale fotograﬁei. Vom instala împreună cabina foto pentru a
nu întâmpina niciun fel de greutăți.

•

3 colecții de template-uri editabile pe care le poți trimite clientilor. Acestea pot
ﬁ modiﬁcate foarte facil, fără a ﬁ nevoie de aplicații suplimentare de (gen
Adobe Photoshop). Template-urile vor ﬁ pentru nuntă, botez, corporate.

•

Licență profesională aplicație photobooth.

•

Materiale de marketing - exemplu de prezentare generala a serviciilor și
prețurilor, cărți de vizită (modele digitale).

COST: 6500 EUR

Vrei să îți faci o idee mai bună despre acest business?
Vizitează site-ul www.fotostic.ro, unde vei regăsi mai multe informații, precum și resurse ce
pot ﬁ de ajutor tuturor furnizorilor de servicii de cabina foto. Informațiile vă sunt oferite de
Fotostic, concept creat de Cutia cu poze (vreaucabinafoto.ro), companie cu peste 4 ani de
experiență și 800 de evenimente la activ.

De ce să îți deschizi o afacere cu cabine foto?
1. Cererile pentru cabină foto au crescut exponențial în ultimii ani și cresc în
continuare
2. Sunt foarte ușor de operat – câștigi bani de job full-time și lucrezi part-time
3. Cost scăzut de a intra pe piață
4. Cerințe minime de cunoștințe tehnice
5. Este un business distractiv – ajungi să cunoști o mulțime de oameni interesanți
6. Nu trebuie să ﬁi cel mai bun din piață, ci doar să ﬁi bun, iar cu o cabină eﬁcientă
vei face mai mult proﬁt decât competitorii tăi.

