Boka innan den
31 maj och få
presentkort på
Bokus!

FÖR SKOLEFOTO

Det enkla, smidiga och framför allt – roliga valet!

TÄV L I N G !

Tävla med din förskola – Designa fotografens tröja!
Låt alla barnen tillsammans rita ett konstverk. Den vinnande förskolan klär hela Photomics fotografkår och får sitt
mästerverk förevigat på en stor canvastavla! Tävlingsbidraget skickas in på ett A4-papper. Kuvert bifogas i er orderbekräftelse.

Avs: Viron Media, Öjavadsvägen 2, 376 36 Svängsta

B

Hos Photomic väljer föräldrarna själva
antal ark, tagningar och bakgrunder!
Vår porträttfotografering innebär total valfrihet. Föräldrarna kan bland annat välja
antal ark, tagningar, byta bakgrunder, utforma arken, zooma bilderna
och lägga på bildeffekter helt enligt tycke och smak!			
Vi tar alltid flera bilder på varje barn och föräldrarna kan se alla bilderna på vår
webbplats för att där enkelt och lätt göra sin beställning. Hos oss är det riktigt smidigt
att bygga sitt personliga bildpaket och möjligheterna är fler än någonsin!

Paketpris
fr. 346:Produkter
fr. 49:-

Mer än bara pappersbilder!
Förutom traditionella pappersbilder kan bilderna sättas på till exempel en mugg,
canvas eller musmatta. Eller varför inte sätta bilden på vårt populära iPhoneskal?
Föräldrarna designar snabbt sina egna favoritprodukter i vår webbshop. 		
Dessutom erbjuder vi alla bilder digitalt med full nyttjanderätt!

Gruppbild
Föräldrarna kan själva designa gruppbilden.
Välj med eller utan person- och skolnamn, olika storlekar, färg eller svartvit.

Till Förskolan utan kostnad!
•
•
•
•
•

Gruppbilder till personalen.
Porträttark med bilder, grattiskort och namnlapp med bild.
Personalbilder.
Reflexnyckelringar till alla barnen.
Skolon – alla bilderna tillgängliga digitalt direkt efter fotograferingen
med olika mallar för namnskyltar, diplom, memoryspel m.m.

Gruppbilder till
förskolan utan
extra kostnad!

Boka fotografering innan den 31 maj så bjuder vi på ett presentkort på Bokus
till ett värde av 250 kr! Ring så berättar vi mer. Tel: 0454-854 28
MEDLEMMAR I SER, SVERIGES ELEVFOTOGRAFERS RIKSFÖRBUND.
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