Čo je služba Partner?
Vďaka tejto službe si vaša agentúra rozšíri portfólio ponúkaných služieb o službu
zvukovej produkcie a to úplne zadarmo s nasledujúcimi výhodami:

-

dostanete svoju vlastnú hlasovú databázu (Hlasovú banku)

-

využívate 20%-né zľavy podľa cenníka.

-

zarábate koľko chcete na každej objednávke

Hlasová banka je online databáza, kde si klienti môžu vyberať vhodné hlasy
do zvukových projektov priamo cez vašu webovú stránku. Celá Hlasová banka
pritom vyzerá ako vaša vlastná (s vašim logom a pod.), takže nikoho nepropagujete.

Iba partnerom poskytujeme 20%-né zľavy. Aj tento fakt prispieva k tomu, aby
ste na každej objednávke zarobili čo najviac. Je len na vás, za akú cenu zvukovú
nahrávku svojmu klientovi predáte.

Ako bude vyzerať moja Hlasová banka?

Aké získam výhody?
1.

Okamžite zvýšite svoju konkurencieschopnosť, a to bez akýchkoľvek

časových a finančných investícií do tejto služby.

2.

Získate zľavu 20% na všetky objednávky počas celého obdobia spo-

3.

Vaša Hlasová banka sa vyvíja bez nutnosti vášho zásahu, pretože

4.

Pri každej objednávke zarobíte toľko, koľko chcete, pretože konečnú

5.

Váš klient si môže celú Hlasovú banku stiahnuť do počítača, na

6.

Všetko v rámci tejto služby je úplne zadarmo. Využívanie služby

lupráce, na rozdiel od tých našich klientov, ktorí túto službu nevyužívajú.
Zľava sa týka cien za hlasovú stopu, mixáž, mastering a strih (viď. cenník).
o všetko sa staráme my - rozširovanie Hlasovej banky, skvalitňovanie
služieb a pod.
cenu pre vášho klienta si určujete sami.

základe čoho si môže vybrať hlas, aj keď práve nie je pripojený k internetu.
Partner vás absolútne nič nestojí, môžete len získať.

Čo musím urobiť pre využívanie služby Partner?
Jedinou podmienkou používania služby Partner je umiestnenie Hlasovej banky
na svojej webovej stránke.
Na svojej webovej stránke pritom nemusíte robiť žiadne veľké úpravy. Celé je
to veľmi jednoduché a prakticky sa Hlasová banka dá na vašom webe spustiť v
priebehu niekoľkých minút.

Aký je princíp fungovania?
1.

Váš klient si u vás objedná napr. rádiový spot, vyberie si z vašej Hlaso-

2.

Následne nám pošlete detaily objednávky a dohodneme si termín

3.

Spot vyrobíme v dohodnutom termíne a pošleme vám ho

vej banky vyhovujúci hlas (hlasy) a zadá vám prípadné ďalšie požiadavky.
dodania nahrávky.

prostredníctvom internetu spolu s elektronickou faktúrou. Týmto máte
nahrávku u seba okamžite a môžete ju poskytnúť klientovi.

Ako bude moja Hlasová banka vyzerať?
Rovnako, ako na adrese www.hrabovskylazar.sk/hb.php.
Avšak niektoré časti si môžete prispôsobiť:
-

logo
text v päte
text v záložke prehliadača
tlačidlo “Späť na stránku” vás presmeruje na vami zadanú adresu

Chcem využívať službu Partner!
1.

Kontaktujte nás s požiadavkou stať sa našim partnerom a využívať

2.

Následne vás vložíme do našej databázy a vytvoríme vám
webovú podstránku, ktorú dodáme ešte v ten istý deň.

3.

To je všetko. Od tohto momentu máte vlastnú a jedinečnú Hlasovú banku.

službu Partner.
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