Bestill fotografering
på 33 45 93 90 eller
post@fotoforalle.no
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Vi tar rett og slett gode bilder.

Fordeler for de foresatte.

Først og fremst fordi våre profesjonelle

Vi sender ikke ut bilder som ingen har

fotografer har lang erfaring med barne-

bedt om. Derfor blir det heller ingen

og ungdomsfotografering. Vi utnytter

irriterende og tungvinte returer av

miljøet og de naturlige forutsetningene

uønskede bilder.

i barnehagen for å skape den gode
stemningen rundt fotograferingen.
Vi jobber effektivt, men avslappet, for
å hente frem de gode uttrykkene og de
varme smilene.

Vi gjør bildebestillingen enklere.
Et par uker etter fotograferingen mottar
barnehagen et informasjonskort for hvert
enkelt barn som sendes med barnet hjem.
Kortet inneholder nødvendige opplysninger for innlogging på vår bestillingsside
på nett. De foresatte ser bildene på nett
og bestiller på nett.

Vi lager bare de bildene som de foresatte bestiller. Slik sparer vi miljøet for
tonnevis av papir og de foresatte for
unødvendig porto.

Fordeler for barnehagen.
Alle bildekjøp skjer mellom de foresatte
og oss. Barnehagen har ikke noe ansvar
for verken bilder, penger eller bestillinger.
All informasjon til foresatte utarbeides av
oss slik at det skal bli minst mulig arbeid
for barnehagen.

Gratis tilleggsbonus
for barnehagen:
• Ferdig laminert og innrammet
bilde av hver avdeling
• 2 bilder 10 x 15 cm av
hvert barn ved behov
• Gruppebilde av avdelingen
til personalet
• Halv pris på fotografering
av personalbarn

Vi tar også portretter av
ansatte, arkivbilder på cd
eller andre fotoønsker.
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Se alle produkter og priser på www.fotoforalle.no

Vi har gjort barnehagefotograferingen enkel:
Neste uke ko

m

fotografemner!
Fotografering …...........dag .....… /..........
Det vil bli tatt gruppebilde av avdelingen og portrettbilde av hvert
enkelt barn.
I løpet av et par uker vil du som forelder motta en unik kode til
våre nettsider. Her kan du se resultatet for ditt barn og bestille de
bildene/produktene du ønsker i ro og mak.
Vi sender ingen bilder på forhånd, men lager kun de du bestiller.
Du slipper irriterende retur av bilder du ikke vil ha, og vi sparer
miljøet for unødvendig papirforbruk.
TIPS :
Sjekk våre bildepakker og produkter
allerede nå på www.fotoforalle.no

Barnehagen avtaler
tid for fotografering.

Plakat med informasjon til foreldrene
om forestående fotografering.
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Foreldrene informeres om at
bildene er klare og kan bestilles
på nett.

Thore
Pål Terje

Jørgen

Ta kontakt på tlf 33 45 93 90
eller på e-post post@fotoforalle.no

