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Nieuwstraat 99 - 9280 Wieze tel.053/77 07 56
Foto’s die je spontaan doen glimlachen

Voor

‘Feestende Kids’

Stoer, verlegen, grappig, ernstig, wijs, speels, flitsend,
met je lievelingsdier, knuffel, muziekinstrument ...
net iets anders dan anders ...
Kom gerust langs met je eigen ideetjes.
We maken er samen een reuzetoffe en originele foto van !

"De adressering van dit aanbod gebeurde aan de hand van een bestand waarvan ons bedrijf geen houder is.
In onze verwerking hebben wij dus geen gegevens omtrent uw persoon ter beschikking."

We maken eerst meer dan 80 opnamen, in studio of buiten, onmiddellijk daarna kan uzelf alle
opnamen bekijken en selecteren welke u de mooiste vindt.
We maken u een boekje (21x21) met 6 foto’s in kleur, zwartwit of sepia voor 145 e
Hieruit kan u dan kiezen voor fotoprentjes, menu’s, uitnodigingen, foto’s in een kaftje ...

GELIEVE EEN AFSPRAAK TE MAKEN ALVORENS U KOMT 053/77 07 56

9

RICHTPRIJS FOTOPRENTJES (met 1 foto en tekst inbegrepen)
15 dezelfde		
per stuk		
2,50e
2, 10e
16-35 dezelfde
per stuk		
36-50 dezelfde
per stuk		
1,90e
51-74 dezelfde
‘			
1, 80e
+ 75 dezelfde
‘			
1,50e
Communieprentjes : origineel, speels, gedurfd ...
Fotomontage met 3, 4 of 5 verschillende foto’s op 1 kaartje
je EIGEN NAAM met je foto erin verwerkt
STICKERS met je communiefoto op blikje, fles, meetlat, cd hoesje ...
* Voor de dierenliefhebbers hebben we paarden en een hond beschikbaar (mits vooraf afgesproken)
* Prentjes, menu's, uitnodigingen,...in foto...echt niet duur !
* Wij drukken ook graag uw ZELF GENOMEN (communie) foto's en prentjes af

(ev. opmaak mogelijk)

* CANVAS : foto op schildersdoek opgespannen op houten spieraam en gevernist
* Low res beelden voor sociale media beschikbaar bij afhaling van uw bestelling

OPENDEURDAG 23 & 24 februari 2019
COMMUNIE & LENTEFEEST
zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur
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