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Valminud on PhotoExpress Online app!
Juba ammu on möödas ajad, kui digifotode välja trükkimiseks pidi mälupulk või mälukaart näpus minema Photopointi
esinduskauplusesse, sest Eesti #1 piltide tellimise veebikeskkonna PhotoExpress Online abil saab seda teha nii kodust kui
kontorist lahkumata.
Ja nüüd saad enda nutiseadmes olevaid pilte eriti mugavalt ja kiirelt tellida kus tahes, sest PhotoExpress on saadaval nii
iOS rakendusena kui ka Android seadmetele (App Store’is ja Google Play poes otsi: photopoint photoexpress).
Kuidas toimub PhotoExpress äpi kaudu piltide tellimine? Vaatame iOS seadme variandi abil lähemalt (Android seadmetel on
rakenduse loogika sama):

Lae alla Photopoint PhotoExpress rakendus ja ava see.

Vali välja fotod, mida soovid trükki saata.

Kõik fotod, mida soovid välja trükkida peavad olema salvestatud telefoni. Otse DropBoxist või Facebookist ei saa esialgu
pilte äppi saata, aga Sa saad need sealt telefoni tõmmata ja siis äppi laadida.

Super! Fotod on laetud rakendusse.

Saad muuta suurust ja kogust.

Piltide ilmutamise vaike suuruseks on 10×15 cm mõõt. Kui soovid mõnel pildil muuta suurust, kogust või seda eemaldada,
siis vajuta pildile ja saad seda kenasti teha. Kui muudatus tehtud, siis vajuta vasakus nurgas asuvale nupule “Valmis”.

Kuidas fotod kätte saada soovid?

Fotod saad tellida Photopointi esinduskauplustesse (alati tasuta), Omniva või SmartPOSTi pakiautomaati, DPD Pick Up’i,
kulleriga koju või postkontorisse.

Sisesta enda andmed ja maksa mugavalt otse nutiseadmes.

Pärast kohaletoimetamise valikut avaneb andmete sisestamise vaade, kus saad kirja panna ka enda kliendikaardi numbri ja
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sooduskoodi (juhul, kui need sul on) ning seejärel suunduda tellimuse eest maksma.

Pärast makset saadetakse Sinu fotod Photopointi fotolaboritesse ja trükitakse hoolikalt asjatundlike laborantide poolt
kvaliteetsele Fuji fotopaberile. Kõlab lihtsamast lihtsamalt!
Ka nutitelefoniga pildistatud fotod väärivad albumit nii et pane elu parimad hetked paberile, et saaksid neid ka aastate pärast
meenutada.

Lae alla PhotoExpress nutirakendus Android seadmele ››

Lae alla PhotoExpress nutirakendus Apple seadmele ››
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