
להלן מספר הנחיות וכללי מפתח לפגישה טובה יותר, פוריה יותר ופרקטית:
 

  ראשית, מומלץ "לשבת עם עצמכם" לפני הפגישה ולהבין מה הציפיות מההדפסות בפרט ומהעבודה בכלל. 
   נסו להבין על איזו מדיה תרצו להדפיס - האם על נייר צילום פשוט או אולי על נייר פיין ארט איכותי? או    

   אולי בכלל בד קנבס? 
 

  כדאי ומומלץ להכין את כל הקבצים מראש בפורמט TIF, ללא הקטנה או הגדלה של המקור. 
   )במידה ואינכם יודעים לעשות זאת בעצמכם, אנו נעשה זאת עבורכם במהלך הפגישה(.

 
 הביאו עמכם את כונן הדיסק הקשיח שלכם עליו נמצא כל החומר המדובר. הכוונה בעיקר לקבצי מקור כמו   

   RAW או PSD או כל קובץ שטרם עבד עיבוד כזה או אחר. שימו לב - מניסיון, סעיף זה יכול לחסוך המון   
    כאב ראש וטרטור… לא פעם קרה שלקוחות היו צריכים לעזוב את הפגישה לאחר שהתברר להם כי לא הביא   

   את הקבצים המתאימים…

 הביאו אתכם כל אמצעי אחסון כזה או אחר )CD, DVD, Flash Drive( שעליו עשויים להיות קבצים שיכולים  
   לעזור לנו. 

 
 הביאו אתכם טסטים שנעשו בעבר )אצלנו או בכל מקום אחר( אשר ישמשו אותנו כרפרנס. טסטים אלו        

    עשויים להועיל מאד במידה ואתם סגורים על כיוון הדפסה כלשהו. 
   אגב, גם טסטים שאתם לא מרוצים מהם עשויים להוות רפרנס ל-מה לא לעשות… 

לאלו המגיעים לפגישה בנושא סריקה או רפרודוקציות:

 במידה וקיימים, הביאו אתכם טסטים שנעשו בעבר )אצלנו או בכל מקום אחר( אשר ישמשו אותנו כרפרנס. 

 במידה וקיימים, הביאו אתכם קבצים שנסרקו על ידכם או על ידי מישהו אחר מקצועי על מנת שנוכל לעשות  
   השוואה ובעצם כך לראות את תהליך השיפור. 

האותיות הקטנות...
הפגישה בתאום מראש	 
פגישת הכרות ראשונה - ללא עלות	 
מחיר שעת עבודה של עיבוד קבצים / פוטושופ / הכנה לדפוס הינה 200 ש"ח + מע"מ. 	 
30 דקות הוא הזמן המינימלי לפגישה אישית ועלותה 100 ש"ח + מע"מ. 	 
אין אנו מתחייבים להשלים את הדפסת כל העבודה במעמד הפגישה וזאת בהתאם לנפח העבודה כולה. 	 
כמו כן, אין אנו מבצעים סריקות "על המקום" למעט סריקת ניסיון שתואמה מראש.	 
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