Skolfoto 2012
Nytt modernt och miljövänligt fotokoncept för skolor
Totalbild erbjuder nu er skola att prova ett nya fotokoncept.
Genom ny teknik och i samarbete med JaRocka kan vi nu erbjuda skolfotografering på ett smidigt
och kul sätt som är helt baserat på föräldrarnas önskemål och som ligger helt rätt i tiden.

Vi tar en serie bilder på alla elever
Vårt sätt att fotografera är mer att likna vid studiofotografering än de bilder ni vana vid från traditionellt
skolfoto. Vi tar en serie om 5-10 bilder på alla elever i olika poser och mot olika bakgrunder.
Vi tar även gruppbilder, bilder på personalen, om så önskas och miljöbilder på skolan.

Välj bilder och gör beställningen på internet
Redan några dagar efter fotograferingen får föräldrarna tillgång till sina bilder
på Internet via en personlig inloggningskod som skickas ut via E-post och SMS.
Föräldrarna kan i lugn och ro se och välja ut sina favoriter bland tagna bilder.

Prisvärda bildpaket i olika storlekar, som föräldrarna själva mixar ihop
Välj det bildpaket som passar bäst och komplettera även med lösa styckbilder om så önskas.
Eftersom föräldrarna själva mixar ihop sina egna bildpaket med valfria bilder, kommer alla bilder till
användning. …de årliga julklappsbilderna till den äldre generationen, bilder att ha på jobbet, bilder att
ha i plånboken, bilder till familjealbumet etc. Även gruppbilden kan ingå i bildpaketen i valfri storlek.

Föräldrarna får bara leverans av de bilder de själva valt att köpa och verkligen vill ha.

Prisvärda bildpaket och lösa styckbilder i olika storlekar

Skolfotokatalog i olika stilar
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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 skola 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, som sedan ska skickas i retur från föräldrar som inte är nöjda med bilderna.
Alla leveranser av bildpaket , styckfoton och skolfotokataloger från oss är orderstyrda.
Totalbild tänker på miljön och slösar inte på jordens resurser i onödan.

Erfarna fotografer från Totalbild
Vi har lång erfarenhet av elevfoto och utför själva alla våra fotouppdrag.

Vi samarbetar med JaRocka
JaRocka - Världens mest moderna och smidiga fotografering.
Totalbild erbjuder tillsammans med JaRocka ett av marknadens bästa fotokoncept
för förskolor och skolor. Läs mer på JaRockas hemsida www.jarocka.se

Drop In fotograferingar för barn som varit frånvarande.
Vi erbjuder även Drop In fotograferingar på flera platser under ett antal helger under hösten, då det
finns möjlighet för barn som varit frånvarande under det ordinarie fototillfället att fotografera sig.

Arkivmateriel till skolan
Om skolan önskar arkivmateriel levereras det i form av bilder och ett webbaserat arkiv.

Totalbild blir gärna er nya skolfotoleverantör
Välj oss som leverantör om ni vill ha ett modernt och miljövänligt skolfotokoncept som alla vinner på.
Skolan får en enklare hantering och föräldrarna får en mycket större valfrihet .
Vi besöker gärna er skola och berättar mer.
Med vänlig hälsning

Totalbild i Mälardalen AB
Fotograf Birgitta Blomqvist
Tel: 070 210 59 09
E-post: birgitta@totalbild.se
Läs mer på vår hemsida:

www.totalbild.se

