Boka innan
den 30 sept.
Vinn magiska
priser!

FÖR SKOLEFOTO

Det enkla, smidiga och framför allt – roliga valet!

Tävla med din förskola

– Vinn en magisk stund med Tobbe Trollkarl!
Blir det er förskola som vinner en magisk stund med Tobbe Trollkarl? Eller får ni ta del av
ett presentkort hos BR Leksaker (värde 200 kr)? Boka er fotografering hos Photomic idag!

Avs: Viron Media, Öjavadsvägen 2, 376 36 Svängsta

B

Hej, vi förenklar er förskolas vardag!
Photomic är sedan länge ett av Sveriges marknadsledande företag inom skolfotografering. Och vi är enkla att ha att göra med.
Bara några dagar efter förskolefotograferingen så finns bilderna tillgängliga digitalt i vår foto-app. Tänk er en hel bildbank med
personalfoton, porträtt, gruppbilder och miljöbilder. Här finns även en mängd mallar för era bilder så som diplom och namnskyltar etc.

Vi bjuder förskolan på:
•
•
•
•
•

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!

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 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!
Föräldrarna kan själva designa sin gruppbild. Välj med eller utan person- och skolnamn,
olika storlekar, färg eller svartvit.

Paketpris
fr. 346:Produkter
fr. 49:-

Förutom traditionella pappersbilder kan bilderna sättas på till exempel en mugg, canvas
eller musmatta. Beställ era favoritprodukter i vår webbshop.

Hokus pokus! Boka fotografering senast
den 30 september så är ni med och tävlar om
en magisk stund tillsammans med Tobbe Trollkarl.
100 förskolor får även ett presentkort hos BR Leksaker,
värde 200 kr. Ring oss på 0454-854 28 eller maila tilll
lena.johansson@photomic.com så berättar jag mer!
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1:a pris: Tobbe
Trollkarl besöker
er förskola
2:e-100:e pris:
Presentkort
BR Leksaker
(värde 200 kr)

