Børnefoto
i håndlavet kvalitet

30 års erfaring

Susanne

Alice

Michala

Birgitte

Hos Gauss Foto har vi 30 års erfaring med børnefotografering.
Vi er stolte af vores håndlavede billedkvalitet, som vi producerer i vores hus her i
Svendborg.
Vores dygtige fotografer er bosat i hele landet og kender mange af lokalområderne.
Vi bestræber os på, at det altid er den samme fotograf der kommer til jer, så I lærer
hinanden at kende og ikke mindst, så fotografen bedst muligt kan skabe en tæt
relation til børnene. Fotodagen foregår i en afslappet atmosfære med vores erfarne
fotografer, der skaber en hyggelig og sjov dag for børnene.

Fine børneportrætter efter eget valg
Vi tilbyder forældrene frit valg mellem farve, bruntonet
eller sort/hvid. De kan desuden vælge om de ønsker med
eller uden udtoning.
Billederne leveres med op til 4 forskellige udtryk i flotte
sorte gavemapper eller som fotoark, hvor man selv klipper
billederne ud.
Er forældrene ikke tilfredse med vores levering ...!
ombytter vi med et smil til de ønskede udtryk.

Mange valgmuligheder
Forældrene har det største udvalg hos Gauss Foto.
Der er flere forskellige baggrunde at vælge mellem.
Vi kan også tilbyde, at lægge billederne i vores
online system, så forældrene via vores webshop selv
kan vælge billeder ud og vælge, hvordan de ønsker
billederne præsenteret.

Gruppebilleder
Det mest solgte billede i Danmark er gruppebilledet.
Der er mange gode minder ved sådan et billede. Et billede man gemmer hele livet.
Et billede der minder en om de glade dage i børnehaven
og de søde voksne, der tog sig af én.
Gruppebillederne hænger også ofte i børnehaven og
bringer dejlige minder frem om nogle herlige unger.

Vi leverer et gruppebillede i høj kvalitet i mange forskellige størrelser.
Alt personale der er med på billedet, får et billede til dem
selv og hver børnehavegruppe får et stort 20x30 cm., som
de kan hænge på stuen.
Laver vi et fællesbillede af hele institutionen får I en stor
plakat i 30x45 til at hænge op på stuerne.

Fotoark

Der er en tradition forbundet med det gode studieportræt, som vi
leverer i en kvalitet man ikke selv kan tage.
Vi har 3 forskellige fotoark, hvor portrættet rigtigt kommer til sin
ret. Hvor man selv kan mixe og vælge, så man får de størrelser
man gerne vil have.

Få 2 af vores
populære fotoark
Efter eget valg
+ 1 stk. gruppefoto i 20x30 cm.

for KUN kr.

295,-

Efterfølgende ark
af samme udtryk kr. 60,-

Personalebilleder
Personaleportrætter laver vi gratis til jer. I vælger selv størrelse
og om I vil have dem på papir, digitalt eller begge dele.
Billederne kan bruges til personaletavlen, på websiden osv.
I kan også få et gruppebillede af personalet eller et lille foto af
hvert barn til brug i garderoben.
Vi har en lang liste af gratis servicematerialer til jer.
Ring og få en snak med os og hør, hvad vi kan tilbyde jer.

Fotoaftale med mange fordele
Vi leverer traditionelle og flotte portrætter i studiekvalitet.
Vi er et fotofirma med den nyeste teknik og derfor hurtig levering.
Nem online bestilling i vores webshop til de forældre, der selv ønsker at
udvælge deres favoritfotos. Vi leverer fra dag til dag igennem PostNord.
I får besøg af den samme fotograf hvert år, som lærer jer, huset og
børnene at kende.
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Hele fotodagen foregår i en afslappet atmosfære og vores erfarne
fotografer skaber en hyggelig og sjov dag for børnene.

Store
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ebille
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Vi gør alt for, at I skal opleve fotodagen som en positiv og
dejlig dag.
Forældrene elsker et godt søskendefoto også her har vi ekspertise til, at
få et godt udtryk frem af alle søskende.
Forældrene har fuld returret og billederne til gennemsyn i 14 dage. De
kan også vælge kun at købe nogle af billederne og sende resten retur.
Der er ikke ingen købetvang.
Masser af gratis servicemateriale til børnehaven.
Plus meget, meget mere...
Vi er meget fleksible og lytter gerne til jer og de ønsker I måtte have omkring fotografering, levering, servicematerialer m.m.
Ring til os, vi sidder klar ved telefonen tlf. 62 22 90 57 og glæder os til,
at høre fra jer.
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