Fotografering på förskolans villkor!
Vi anpassar fotograferingen helt efter varje förskolas önskemål och erbjuder
flera olika alternativ av förskolefotografering att välja på.
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Gruppfotografering på förskolan

Fototid per grupp
c:a 15-20 minuter

Vi tar gruppbilderna efter önskemål, utomhus eller inomhus, snabbt, smidigt och utan krångel!

Vi erbjuder även flera olika alternativ av enskild fotografering
För att tillgodose allas önskemål erbjuder vi flera olika alternativ av enskild fotografering

#1 Enskild fotografering på förskolan

Vi tar enskilda bilder på barnen, syskonbilder och gruppbilder under ordinarie förskoletid
Vi erbjuder arkivbilder på barnen och kan även ta personalbilder för t.ex. förskolans hemsida.

Ett alternativ där alla barn på förskolan blir fotograferade, både enskilt och i grupp.

Vilket alternativ väljer ni?

#2 Enskild fotografering på förskolan i närvaro av förälder

Vi tar gruppbilder under förskoletid och erbjuder enskild fotografering på förskolan i närvaro av förälder.
Den enskilda fotograferingen ordnas på eftermiddagstid eller under helgtid i förskolans lokaler
Ett alternativ där förälder är med sina barn och de enskilda fotograferingen är frivillig.

#3 Enskild fotografering utanför förskoletid

Vi tar gruppbilder på förskoletid och förskolan informerar föräldrarna om våra allmänna Helgfotograferingar.
Förskolan får utan egen hantering ett alternativ att peka på utanför förskoletid till föräldrar som
efterfrågar enskild fotografering på förskolan.

Barn och Familjefotografering 2014
Enköping – Eskilstuna – Uppsala - Örsundsbro

Hösten 2014 planerar vi för ett flertal Helgfotograferingar
Ett alternativ för förskolor som önskar gruppbilder, men som valt bort den enskilda fotograferingen

›› läs mer om vårt fotokoncept…

Ett fotokoncept som ligger rätt i tiden
Vårt fotokoncept är helt baserat efter föräldrarnas önskemål!
JaRocka – när föräldrarna själva får välja
• Vi tar en hel serie om c:a 10 bilder på alla barn, syskonbilder etc…
• Efter fotograferingen skickas ett personligt login ut till föräldrarna via e-post och SMS…
• Föräldrarna loggar in, väljer ut sina favoriter bland tagna bilder och gör sin beställning.

Vi levererar bara de bilder föräldrarna själva valt att köpa och verkligen vill ha!

100% valfrihet!

Allt påseende och beställningar sker på Internet

Välj bland flera mycket prisvärda bildpaket i olika storlekar

Bildpaketen mixar föräldrarna själva ihop med valfria bilder
Eftersom föräldrarna själva mixar ihop sina egna bildpaket med valfria bilder kommer alla bilder till användning

Ärliga och tydliga villkor
Föräldrarna får alltid samma förmånliga priser oavsett när man väljer att göra sin beställning.
Om föräldrarna har flera barn på samma förskola kan barnens bilder läggas ihop i samma beställning.
Vi har inga finstilta avtalsvillkor, utan klara och enkla villkor som framgår tydligt.

Miljövänlig fotografering
Eftersom föräldrarna har full tillgång till alla bilder på internet behöver vi inte skicka ut några färdiga
bildpaket till påseende. Alla leveranser av bildpaket och styckfoton från Totalbild är orderstyrda.

Lokal leverantör från Enköpings kommun
Vi är ett lokalt företag med lång erfarenhet av barn och elevfotografering och vi utför själva
alla våra fotouppdrag med professionella och utbildade fotografer.

Vi erbjuder fotografering deluxe för förskolor
…läs mer om förskolefoto på vår hemsida: www.totalbild.se
›› se hur vårt fotokoncept går till…

Vårt fotokoncept
Så här går det till…

u Fotografering

v Avisering

@

Vi tar en serie bilder på alla barn

via SMS och E-post
Gruppbild
Fotograf Birgitta

En personlig Inloggningskod till www.jarocka.se
skickas ut till när era bilder är utlagda på nätet

w Välj bilder och gör er beställning på Internet

Logga in med er personliga kod…

…välj ut era favoriter bland tagna bilder
…beställ styckbilder och förstoringar

Mixa ihop era egna bildpaket med valfria bilder…

…bilder i färg, svartvitt eller på canvasduk

Obs! Flera olika bildmotiv kan ingå i samma paket

x Betalning
Med betalkort eller mot faktura

www.totalbild.se

y Leverans

100% valfrihet

Bilderna levereras per post inom 1-2 veckor

