ZASADY WSPÓŁPRACY Z ARTYSTĄ
https://tapetomat.com/pl/wspolpraca-artysci

Dotrzyj do nabywców
Docieraj do odbiorców i sprzedawaj swoje prace w społeczności kreatywnej na
świecie — bezpośrednio w aplikacji tapetomat.com.
Przesyłaj prace w łatwy sposób
Swoje obrazy i grafiki wektorowe możesz dodawać do usługi tapetomat.com
za pośrednictwem serwisu WWW. Co więcej, inteligentna funkcja
automatycznego tagowania pozwala błyskawicznie dodać niezbędne słowa
kluczowe.
Zwiększaj sprzedaż
Sam ustalaj cenę swoich prac, która zostanie dodana do ceny produktu
zamówionego przez klienta finalnego. Uzyskasz honorarium za swoją pracę w
pełnej wysokości, jaką zapłaci klient finalny. Sprzedaż możesz monitorować w
czasie rzeczywistym w swoim panelu.
Duma z tworzonych prac: Niezależnie od tego, czy rysujesz wektorowe
ilustracje zwierząt czy fotografujesz przyrodę , chcemy pomóc Ci zarabiać
pieniądze robiąc to, co lubisz.
Zarabiaj w wolnym czasie: Nie ma tu żadnych terminów do dotrzymania,
zebrań z klientami ani szefa, który mówi Ci, co masz robić. Pracujesz na
własnych warunkach i przesyłasz prace wtedy, kiedy chcesz. Gdy praca zostanie
przyjęta do naszej kolekcji, może przynosić Ci dochody z honorariów jeszcze
przez wiele lat. Dostarczając prace do tapetomat.com, dosłownie zarabiasz nic
nie robiąc.
Twoimi konkurentami są inni artyści, więc masz możliwość bieżącej
obserwacji co tworzą inni, dzięki czemu możesz doskonalić swój warsztat
pracy.
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Tapetomat.com zapewnia wyjątkowe możliwości wyeksponowania Twoich
prac: Usługa tapetomat.com służy jako źródło licencji na fotografie, i prace
wektorowe da milionów potencjalnych nabywców, którzy mogą wyszukiwać te
zasoby w Internecie. Przesyłając swoje prace do usługi Tapetomat.com, można
dotrzeć do globalnej puli nabywców i otrzymywać za nie zapłatę.
Klienci mają najlepszy dostęp do Twoich prac: Umożliwiamy klientom łatwe
uzyskiwanie licencji na prace bezpośrednio z aplikacji tapetomat.com . Jeśli
praca odpowiada ich potrzebom, mogą kupić licencję na nią, nie opuszczając
aplikacji. Filtry pozwalają klientom szybko znajdować najlepiej dopasowane
rezultaty. Tak duża łatwość użycia przekłada się na zwiększone zarobki dla
dostawców prac. Klienci nabywają licencje na prace , płacą za pośrednictwem
tapetomat.com dla Artysty za wykorzystanie ich do produkcji tapet i fototapet.
Oczywiści Twoim obowiązkiem jest wystawić fakturę w oparciu o cenę 1m2 i
ilość m2 gotowego produktu. Preferujemy wystawianie faktur raz w miesiącu.
Fakturę należy wysłać na adres e-mailem na adres efaktury@velkom.pl
Korzystne honoraria: tapetomat.com zapewnia promocję Twoich prac obecnie
w ogólnopolskim a w przyszłości w ogólnoeuropejskiej sieci sklepów branży
dekoracyjnej j i ceny ustalonej samodzielnie przez Ciebie w panelu Artysty.
Zachowujesz prawa do pracy: Współpracując z tapetomat.com , nie zrzekasz
się bezpośrednio praw do swoich utworów, lecz nawiązujesz partnerstwo
pozwalające nam promować Twoje prace i sprzedawać licencje na nie. Ta
umowa i umowa licencyjna nie ma charakteru wyłączności.
Stajesz się częścią społeczności tapetomat.com : Przekazując prace do usługi
tapetomat.com , dołączasz do niezwykłego grona kreatywnych dostawców
treści. Tapetomat.com będzie stale się rozwijany w odpowiedzi na działania i
opinie naszych dostawców i odbiorców.
Zasady licencjonowania dla nabywców
Nabywcy mają obowiązek korzystać z prac zgodnie z zasadami licencji
niewyłącznej. Klientom nie wolno używać tych prac w znakach towarowych ani
w sposób niezgodny z prawem. Licencja umożliwia publikację w
nieograniczonym nakładzie, ale nie zezwala na tworzenie produktów do
odsprzedaży poza systemem tapetomat.com .

2

Licencje standardowe
Prace na tej licencji można wykorzystać w następujących zastosowaniach:







w serwisie WWW, blogach, biuletynach i banerach na stronach
internetowych;
w dokumentach handlowych i na opakowaniach;
w pokazach slajdów i filmach przeznaczonych do emisji i prezentacji;
w dekoracjach ścian (tapety, fototapety, panele dekoracyjne), tkanin
dekoracyjnych, i elementach wzornictwa, w tym jako oprawione obrazy
do użytku osobistego.
Licencja umożliwia wykorzystanie zasobów w nieograniczonej liczbie
odsłon/egzemplarzy oraz tworzenie na ich podstawie produktów
przeznaczonych do sprzedaży, służących do dekoracji i reklamy
wewnętrznej i zewnętrznej,

Uznanie autorstwa
Klienci i Tapetomat.com mają prawo ale nie obowiązek, podać w zwyczajowy
sposób tożsamość autora i źródło pracy.
Zgłaszanie potencjalnych przypadków niewłaściwego wykorzystania
własności intelektualnej
Zgodnie z Umową z dostawcą, dostawca udziela dla Tapetomat.com prawa do
dochodzenia praw własności intelektualnej przeciwko naruszającym je osobom,
jednak Tapetomat.com nie ma takiego obowiązku.
Jeśli uważasz, że plik innego dostawcy albo inna treść narusza Twoje prawa
autorskie lub prawa wynikające ze znaku towarowego, wyślij do nas zgłoszenie
naruszenia praw własności intelektualnej.
Kontakt:
adres do korespondencji: Tapetomat.com , VELKOM s.c. ul. Szmaragdowa
24a ; 20-570 Lublin ; tel. Kom. +48 695 066 007
rejestracja: https://tapetomat.com/pl/wspolpraca-artysci
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