Originál. Kupujte jedinečnost.

Vše co potřebujete znát,
abyste mohli začít vystavovat a prodávat svá díla
v online-gallery.shop

OBJEVUJ

Originál. Kupujte jedinečnost.

KDO JSME?
Internetová galerie pro začínající, nezávislé a méně známé umělce,
kteří chtějí prodat svá díla na straně jedné a pro milovníky umění,
kteří chtějí koupit originály, umělecká díla s charakterem,
příběhem za slušnou cenu na straně druhé.

P R O Č U N Á S N A K U P O VAT ?
Před mnoha lety byl jeden mladý muž na Vysočině věčně bez peněz.
V rodné vsi zkoušel platit svými obrazy. Většina lidí se mu vysmála.
Ale hospodský mu za ně točil pivo a výpravčí si občas vzal obrázek
za jízdenku do Prahy.
Jejich dědicové jsou dnes boháči. Protože ten mladík se jmenoval Jan Zrzavý.
Investovat do začínajících umělců znamená riziko, protože další Zrzavý
z každého nevyroste. Obecně ale platí tři věci. Za prvé, cena většiny
uměleckých děl časem roste – někdy trochu, jindy závratně. Za druhé,
vaše investice podpoří tvořivého člověka. Člověka, jehož práce se vám líbí,
jinak byste si ji přece nevybrali. Za třetí, obrazem či plastikou projevíte
svůj vkus, svůj osobní styl. Reprodukcí Slunečnic od van Gogha na zdi
už na nikoho dojem neuděláte.
Dnes má opravdovou hodnotu jen originalita. Mít něco, co nemůže mít nikdo jiný.
Nabízíme vám stejnou šanci, jako kdysi Jan Zrzavý výpravčímu v Okrouhlici.
Výpravčí nezaváhal. Vy můžete jít v jeho stopách.
Kupte si svůj originál v Online Gallery.
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C O V Š E M Ů Ž E T E V Y S TAV O VAT
A P R O D Á VAT N A O N L I N E G A L L E R Y

Malby

Fotograﬁe

Plastiky

Digitální umění

Kresby

Sochy

Koláže

Tiskové listy

Akceptujeme pouze originální díla, žádné kopie děl nezveřejníme!
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JAK ZA ČÍT

Chcete-li prodávat nebo nakupovat umění na Online Gallery, musíte se
nejprve zaregistrovat. Vaše údaje potřebujeme pro případnou platbu
za prodej či předání koupeného díla, do předávacího protokolu.
Nakupovat a prodávat u nás mohou pouze reálné osoby. Postup je snadný:
Nejprve vyplníte Vaše jméno a příjmení, ulici, město, platný email.
Zvolíte si svoje unikátní heslo a zda chcete být zaregistrován jako autor
nebo sběratel. Autor může prodávat i nakupovat, sběratel pouze prohlíží
a nakupuje. Samozřejmostí pro dokončení Vaší registrace je souhlas
s obchodními podmínkami webu Online Gallery.
Jakmile vše vyplníte, systém na vámi uvedenou emailovou adresu odešle
potvrzující email. Musíte ho potvrdit, abychom si tak ověřili platnost vaší
emailové adresy. Pokud tento konﬁrmační email nedostanete do 5 minut
od vyplnění registrace, podívejte se, zda vám nezapadl do spamu.
Pokud ho nenajdete ani tam, kontaktujte nás na emailu
info@online-gallery.shop, my zjistíme, v čem je problém.
A nyní je Váš účet aktivní a můžete vystavovat i nakupovat.
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REGISTRACE
jméno
příjmení
ulice + č.p.
město
PSČ
Česko
e-mail
heslo (min. 7 znaků)
potvrzení hesla
jsem sběratel a chci objevovat
jsem autor a chci prodávat
Souhlasím s podmínkami webu onlinegallery.shop

ZAREGISTROVAT SE

Váš proﬁl na Online Gallery je zcela zdarma, vystavování Vás
nebude stát ani korunu. Máte plnou kontrolu nad svým proﬁlem,
vystavenými díly a prodejní cenou Vašich děl .
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Po přihlášení zkompletujte svůj proﬁl. Vložte svoji fotograﬁi (klidně uměleckou)
a napište pár řádků o svém uměleckém životě. Co vás k umění přivedlo, co vám
tvorba přináší apod. A pak už můžete začít vkládat svá umělecká díla.
Vaše unikátní doména
na Online Gallery
Můj proﬁl

Vaše proﬁlové foto

Vaše jméno
nebo pseudonym

Přidejte svá díla

Zde uvidíte svá
vystavená díla

přidej dílo
moje díla
oblíbená díla

Napište o sobě

proﬁlové foto
upravit proﬁl
o autorovi
změna hesla

Zájemci nakupují raději díla od autora, o němž něco ví.
Vyplněný proﬁl autora s jeho historií, popsaným vztahem k umění
či jeho tvorbě pomáhá při jejich rozhodování.
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JAK NAFOTIT SVÉ DÍLO
Dobře vystavené dílo na Online Gallery je základem úspěchu. Je potřeba jej:
1. fotit kolmo a za dobrého osvětlení, bez rušivých lesků a stínů.
2. správným oříznutím odstranit rušivé okolí okolo uměleckého díla.
3. zkontrolovat co největší věrnost barev a ostrost, barvy vašeho díla
na monitoru by měly být co nejvěrohodnější originálu.
4. Doplňte cenu. A naformulujte ke svému dílu proč vzniklo, co vypovídá,
co pro vás znamená. Prostě příběh vašeho díla. Dobré příběhy prodávají.
P Ř Í K L A DY Š PAT N É H O
NAFOCENÍ DÍLA

P Ř Í K L A DY S P R Á V N É H O
NAFOCENÍ DÍLA

Na první fotograﬁi je příliš
mnoho rušivých elementů,
na druhé je chybou focení
ze šikmého úhlu - zkreslení.

Obrázky jsou od kraje ke kraji,
foceny kolmo k dílu.
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PRODEJ NA ONLINE GALLERY Z POHLEDU FINANCÍ?

Cena uvedená u každého díla na prodej je pro kupujícího konečná,
neplatí se k ní žádné další poplatky. Jediným dalším nákladem mohou
být poplatky za dopravu, pokud dílo nebudete doručovat/vyzvedávat
osobně, ale budete chtít na vlastní náklady odeslat dílo přepravcem.
Provize Online Gallery činí 30% z prodejní ceny díla (tuto provizi
potřebujeme mimo jiné k tomu, abychom udržovali systém v chodu
a abychom mohli do Online Gallery vodit zájemce o nákup uměleckých děl).
Prodávající umělec tedy obdrží za prodané dílo 70% z prodejní ceny.
Smluvní vztah se uzavírá mezi prodávajícím umělcem a kupujícím.
Online Gallery zde funguje jako zprostředkovatel (obdoba realitní
kanceláře v případě prodeje nemovitostí).

30% = MÉNĚ NEŽ GALERIE

7

Originál. Kupujte jedinečnost.

J A K M A X I M A L I Z O VAT Š A N C I N A P R O D E J VA Š I C H D Ě L ?

1. Zkontrolujte, že máte vyplněný svůj proﬁl. Zájemci nakupují raději díla
od autora, o němž něco ví. Vyplněný proﬁl autora s jeho historií,
popsaným vztahem k umění či jeho tvorbě pomáhá.
2. Přiběhy prodávají. Stručná informace proč dané dílo vzniklo, za jakých
okolností, co jím autor chtěl říct taktéž lépe funguje.
3. Dobře nafocené dílo. Pokud umíte obrázek oříznout tak, aby neobsahoval
žádné rušivé elementy v okolí (záclony, zásuvka, ...), je to lepší.
4. Co největší věrnost barev a ostrost. Když dílo nafotíte, zkontrolujte,
zda barvy na monitoru jsou co nejvíce věrohodné Vašemu dílu, které
chcete vystavit a zda je dostatečně ostré. To je velmi důležité.
5. Počet zobrazení díla a počet srdíček - "lajků". Čím více má dílo srdíček,
tím větší je pravděpodobnost jeho zobrazení na HomePage v sekci
Oblíbené (zde se zobrazuje 8 děl s nejvyšším počtem srdíček).
Anebo ve ﬁltraci podle počtu zobrazení (bude teprve zavedeno).
Jak si vy sami můžete pomoci získat více srdíček a zobrazení?
Třeba uvedením webové adresy své virtuální galerie (tuto adresu
najdete ve vašem proﬁlu) na svém Facebooku, takto Vaši přátelé
jednoduše mohou lajkovat Vaše díla.
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PROČ JSOU PRODEJ A KOUPĚ
NA ONLINE GALLERY BEZPEČNÉ?
Online Gallery je garantem poctivého obchodu mezi umělcem
a kupujícím. Jak mechanika funguje? V okamžiku, kdy kupující dílo
na webových stránkách www.online-gallery.shop zaplatí
prostřednictvím platební brány uvedenou cenu,
zablokuje se vybrané dílo pro prodej dalším zájemcům.
Umělec obdrží email, že jeho dílo bylo prodáno
a má 5 dní na jeho fyzické doručení prodaného díla do Online Gallery,
adresa Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3. Naši kurátoři zde následně dílo
zkontrolují, nafotí a zajistí předání kupujícímu. Kupující je informován,
že jeho dílo je v Online Gallery a zvolí si jeho vyzvednutí osobně
anebo odeslání na jeho náklady přepravcem. Po doručení se kupec
ujistí, že je obdržené dílo bez vad a že odpovídá fotograﬁi uvedené
na Online Gallery, tak i ostatním uvedeným parametrům. Tím potvrdí
prodej a Online Gallery uvolňuje ﬁnance pro umělce a odesílá je na jeho
účet. Pokud by dílo neodpovídalo uvedeným faktům anebo bylo
poškozené, vrací ho do Online Gallery, ta ho posílá zpátky umělci
a kupec obdrží zpátky celou zaplacenou částku.
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NAPSALI O NÁS

Autorka Michaela: “Mnohokrát děkuji za zprostředkování a za to, že lidé
můžou vidět má díla. Skvělá komunikace, všichni v OG jsou velmi
příjemní a zodpoví jakkýkoliv dotaz. Vřele doporučuji :)”
Autorka Zuzana: “Děkuji za zprostředkování prodeje, vše proběhlo
v rychlosti a bez problémů. Mohu jen doporučit! Jen tak dál!”
Kupec Jakub: “Takový přístup kdyby měli všichni, bylo by to skvělé.
Obraz mi už visí na hřebíku a díky vám jsem našel to, co jsem si
představoval. Dost možná nezůstanu u jednoho, protože jsou
tady skvělé věci. Díky Kuba.”
Autorka Jasmin: “Váš projekt online galerry sa mi už od prvého
zahliadnutiu na instagrame páčil a musím povedať že je to super.”
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je obchodní značkou společnosti
Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3,
IČ: 46991654

Registrujte se ještě dnes na:
https://online-gallery.shop/registrace

