PRISLISTE

FOTOGRAFERING
ANTAL PERSONER
2

			

1-3		
4-7		
8-12		
13-25
Over 25 personer

PRIS
395,695,995,1.295,Indhent tilbud

Priserne dækker fotografering og efterfølgende fremvisning i forretningen. Billederne
købes særskilt, når du har udvalgt dine favoritter (se priser nedenfor).
Under fotograferingen er der mulighed for at skifte tøj, position eller antallet af personer inden for gruppens størrelse.
Priserne gælder for fotografering i vores studie eller i omgivelser tæt på vores forretning. Ønskes en anden lokation, bedes du indhente tilbud.

BILLEDER
VEJLEDENDE STØRRELSER		

FØRSTE STK.

9 x 12 cm
13 x 18 cm
18 x 24 cm
Å
GS der
27 x 34 cm
R O bille
E
V
30 x 40 cm		
LA ke
VI adis
40 x 50 cm		
r
ad
50 x 60 cm		
kv
50 x 70 cm		
70 x 100 cm		
Anden størelse		

235,395,495,995,1.195,1.795,1.995,2.295,2.795,Indhent tilbud

EFTERFØLGENDE STK.*
130,250,350,595,795,995,1.195,1.595,1.895,Indhent tilbud

Ved køb af printet billede, tilbydes en gratis digital fil i str. 600 x 400 px/72 ppi med logo.
* Priserne på de efterfølgende styk gælder kun, når der er tale om samme foto i samme
størrelse og bestilt på samme tid.

BILLEDSERIER
BILLEDSERIER LEVERET I FLOT FOTOMAPPE
Fotografering inkl. 8 forskellige fotos str. 9 x 12 cm
Fotografering inkl. 8 forskellige fotos str. 13 x 18 cm
Fotografering inkl. 8 forskellige fotos str. 18 x 24 cm

PRIS
1.995,2.995,3.995,-

PAKKELØSNINGER
PAKKER*

PRIS

Fotografering inkl. 3 fotos str. 13 x 18 cm
Fotografering inkl. 3 fotos str. 18 x 24 cm
Fotografering inkl. 2 fotos str. 18 x 24 cm + 1 foto str. 30 x 40 cm
Ønsker du en anden pakkeløsning?

1.295,1.595,1.995,Indhent tilbud

* Priserne på pakkeløsningerne gælder kun for max 5 personer.

LÆRREDSPRINT PÅ BLINDRAMME
STØRRELSE

			

27 x 35 cm		
30 x 40 cm		
40 x 50 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Anden størrelse

PRIS
1.480,1.780,2.680,3.100,3.600,4.500,Indhent tilbud

DIGITALE LØSNINGER
DIGITALE FOTOFILER*

PRIS

CV & Profilbilleder: Fotografering inkl. fil str. 600 x 400 px/72 ppi
1 stk. printklar digital fil (fotografering skal tilkøbes)
Fotografering inkl. 6 stk. printklare digitale filer
Ønsker du en anden pakkeløsning?

495,995,3.995,Indhent tilbud

* Ønskes filen printet, anbefaler vi at printe hos os, da vi giver livslang garanti på
holdbarheden.

KIG FORBI OG BLIV INSPIRERET
KLIPPEKORT

INDBYDELSER
TAKKEKORT, JULEKORT MFL.

1 klip inkluderer fotografering i studie
inkl. 1 foto str. 9 x 12
4 klip: 1.595,12 klip: 3.595,-

til
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Fotografering inkl. 10 kort og kuverter 400,Herefter 30,- pr. kort og tilhørende kuvert

3

HØJ KVALITET
& GOD SERVICE
Hos fotograferne Vesterbro oplever du altid
en hyggelig og nærværende atmosfære.Vi er
Aalborgs ældste fotografforretning.
- Det er din tryghedsgaranti!

ÅBNINGSTIDER
MAN-FRE KL 9-17 ELLER
ALLE DAGE DØGNET RUNDT
EFTER AFTALE

Vi er et team af professionelle fagfolk, og
sammen sikrer vi dig en høj kvalitet og altid
god service.
Alle dine billeder bliver professionelt
billedbehandlet og vi printer dem altid på
kvalitetspapir, som lamineres med en vaskbar
overflade. Derfor giver vi dig altid livslang
garanti på billeder printet af os.
Alle billeder fra 18 x 24 CM og op efter opklæber vi på syrefrit karton, så det sidder
perfekt i rammer uden glas. På den måde
undgås irriterende reflektioner i glasset,
og du kan se dit billede fra alle vinkler.

DEN PERFEKTE GAVE
FORKÆL DINE KÆRE MED ET
GAVEKORT TIL EN PROFESSIONEL
FOTOGRAFERING

Butikken

Susanne Horsmark

+ 45 98 16 10 77

Medindehaver

Kjetil Løite
Medindehaver

Vesterbro 47, 9000 Aalborg

Portrætsfotografering

Erhverv og reklamefotografering

www.fotografernevesterbro.dk

+45 20 83 57 30

+45 22 12 01 97

kontakt@fotografernevesterbro.dk

kontakt@fotografernevesterbro.dk

kontakt@fotografernevesterbro.dk

