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Photo-Me: do 2020 roku sieć będzie
liczyła 1 tys. kabin fotograficznych
– Centra handlowe, dzięki wprowadzeniu naszych
kabin fotograficznych czy fotokiosków, poszerzają
paletę usług oferowanych klientom oraz możliwość
wykonania zdjęć o najwyższej jakości w dużo krótszym czasie i w cenie o połowę niższej niż w tradycyjny sposób. Czas zaoszczędzony na zrobieniu,
a później oczekiwaniu na wywołanie zdjęć klienci mogą w pełni wykorzystać na dalsze zakupy
– mówi Tomasz Krysiak, Dyrektor Zarządzający
w Photo-Me International Group.
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EKSPANSJA W POLSCE I NA ŚWIECIE
Photo-Me Group to podbijający polski rynek
światowy lider w produkcji i zarządzaniu
profesjonalnymi kabinami fotograficznymi. Od
marca ub.r. firma ze zdwojoną siłą kontynuuje
ekspansję w naszym kraju. Dzięki wprowadzaniu
po kilkanaście nowych lokalizacji Grupa Photo-Me w krótkim okresie podwoiła liczbę kabin
fotograficznych w naszym kraju. Obecnie w Polsce
działa już ponad 100 urządzeń, a do końca 2020
roku liczba ta wzrośnie do 1 tys. nowych maszyn.
Kabiny fotograficzne Photo-Me są jedynymi na
świecie, za pośrednictwem których obywatele
7 krajów nie tylko robią zdjęcia do dokumentów,
ale mogą także składać e-wnioski o dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty. Obecnie trwają testy
na dwóch kolejnych rynkach. Kabiny fotograficzne
Photo-Me zlokalizowane są w galeriach i centrach
handlowych, ale także w urzędach miasta, na dworcach i lotniskach.
NOWOCZESNY SYSTEM I DESIGN
Profesjonalne kabiny fotograficzne firmy Photo-Me
wyposażone są w najnowocześniejsze oprogramowanie, dzięki któremu proces robienia zdjęć jest
wyjątkowo prosty. Każda maszyna ma dotykowy ekran i funkcje głosowej nawigacji po menu
w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wykonane zdjęcia są zgodne z obowiązującymi przepisami ICAO 9303 oraz polskiego rządu.
– W komfortowych warunkach i bez konieczności stania w kolejkach można wykonać zdjęcia
zarówno do oficjalnych dokumentów, jak i zabawne pamiątkowe czy okolicznościowe fotografie

– mówi Tomasz Krysiak. – Każda kabina ma inteligentne oprogramowanie, które automatycznie
rozpoznaje, czy wykonane zdjęcie jest zgodne
z obowiązującymi wymaganiami – dodaje.
Photo-Me posiada tysiące kabin w największych
i najnowocześniejszych galeriach zarządzanych
przez m.in. Apsys, Unibail-Rodamco, GTC,
Atrium, ECE, CBRE, Klépiere, JLL, Mayland,
IKEA, Immochan, Carrefour, Colliers, Cuchman
& Wakefield. Równolegle z kabinami fotograficznymi Grupa Photo-Me wprowadza na polski
rynek cieszące się olbrzymim zainteresowaniem
nowoczesne fotokioski, które umożliwiają wydrukowanie zdjęć zarówno z pamięci przenośnej, jak
i bezpośrednio ze smartfonów.

GRUPA PHOTO-ME
Firma z ponad 80-letnią tradycją, produkująca profesjonalne kabiny fotograficzne, fotokioski oraz inne produkty związane
z rynkiem fotograficznym. Dysponuje prawie 48 tys. urządzeń w 18 krajach. Grupa
Photo-Me jest notowana na giełdzie w Londynie od 1962 roku, prowadząc działalność
na rynkach zarówno w Europie, jak i w Azji
oraz Ameryce. Photo-Me ma tysiące kabin
w największych i najnowocześniejszych europejskich galeriach.
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