Sveriges marknadsledande
företag inom skolfotografering.
Vi är fotoproffs och producerar
bilder som gör nytta för tusentals
skolor runt om i landet.

Dags för
fotografering!

Boka nu – få kostnadsfri
personalfotografering
inklusive varsin personlig
mugg!

Avs: Viron Group, Öjavadsvägen 2, 376 36 Svängsta
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Det är kul att
bli fotograferad!
Photomic fotograferar 300 000 glada barn
och ungdomar varje år. Förrutom att vi är bra
på att fotografera så ligger vi i framkant och
erbjuder innovativa bildlösningar och verktyg
som förenklar er vardag på förskolan.

När ni anlitar Photomic så får ni tillgång till
vår fotoapp, tänk er en hel bildbank med
personalfoton, porträtt- och gruppbilder
och roliga mallar för alla era bilder!

Vi bjuder på:
*
*
*
*

Gruppbilder till personalen.
Porträttark med bilder och grattiskort.
Personalbilder.
Alla bilderna är tillgängliga digitalt direkt efter
fotograferingen, med olika mallar för namnskyltar, diplom m m.

I fotoappen
finns massor av
roliga diplom och
grattiskort!

En trygg fotografering
Vi följer GDPR:s standard och hanterar era personuppgifter
med försiktighet och rutiner avseende er säkerhet.
Vi ser alltid till att samla in personlig information och bilder
ansvarsfullt med hänsyn till er integritet. Läs mer om er
trygga fotografering på photomic.com/gdpr.

Familjen väljer
Vår porträttfotografering innebär total valfrihet:
* Föräldrarna kan 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.
* Utöver traditionella pappersbilder kan bilderna sättas på
till exempel en mugg, canvas eller musmatta.

Produkter fr 49:Paketpris fr 349:-

Boka er fotografering idag!
Boka fotografering hos Photomic. Ring Lena på 0454-854 28
eller maila till lena.johansson@photomic.com.
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