Skolefotografering igennem 25 år

Elevportrætter med glimt i øjet..?
Vælg Gauss Foto..!

Gauss Foto har til huse i disse hyggelige lokaliteter midt i Svendborg. Bagved disse charmerende facader gemmer der sig et topmoderne skolefotofirma med over 23 års erfaring.
Vores 7 fotografer har for de flestes vedkommende været med fra starten og er særdeles rutinerede. De ved hvordan man får et
smil frem på alles læber uanset situationen.
Som det eneste skolefotofirma beskæftiger vi 3 faglærte portrætfotografer.
Vi servicerer skolen med alt det materiale I måtte ønske og er godkendte leverandører til KMD , Tabulex og Skoleintra.
Bestiller i fotografering i 2013, så leverer vi gratis en cd med 5 luftfotooptagelser og et indrammet luftfoto efter eget valg i 60x 90
cm. lamineret og opklæbet, så der ikke behøves glas foran foto.
Har i spørgsmål eller vil I bestille en tid til fotografering, så sidder Jette klar ved telefonen.....tlf. 62229057 .
I kan også sende en mail... jette@gaussfoto.dk
Glæder mig til at høre fra Jer.... Jette Gauss

Gratis
luftfoto af skolen
Bestil fotografering i 2013 og få gratis luftfoto af skolen. Vi flyver hele foråret og forsommeren når det
danske landskab står i sit flotteste flor. Vores erfarne luftfotograf flyver over jeres skole flere gange og i
får en cd rom med 5 forskellige motiver.
Til at hænge op i gangen eller hvor i nu synes det pynter bedst får i et indrammet 60x90 cm. billede.

Her ses vores dygtige pilot Jesper Larsen fra Eagle Luftfoto.
Nedenunder ses Vestre Skole i Middelfart med Lillebælt i baggrunden.

Forældrene har mange valgmuligheder igennem Gauss Foto
SE HER:...!

17 forskellige mapper valgfrit i farve,sort/hvid eller bruntonet
Med eller uden udtoning
Som prisbillige pakkeserier eller eksklusive portrætmapper leveret i sort gavekarton
3 forskellige størrelser klassefoto : 13x18 cm., 20x30 cm. eller 30x45 cm.
De kan bestille portrætter fra KUN 20 kr...... så har de 25 byttefotos eller 6 stk. 6x9 cm...!
ONLINE på vores webside kan der vælges frit imellem 10 optagelser.
Se onlineeksempel med brugernavn skole og password demo på www.gaussfoto.dk
Gauss Foto giver forældrene mulighed for, at vælge fra markedets største udvalg af skolefotobillleder.

Pakkeserier med store reelle fotos. Kun et fåtal ønsker i dag byttefotos....kan bestilles ekstra for kun 20 kr.
Portrætmapper med udtoning leveres i sorte kartonmapper..... der er forskellige udtryk...!

Skolen har alle valgmuligheder igennem Gauss Foto
SE HER:...!
1. Luffoto med cdrom og stort vægfoto.
2. Selvklæbende kartoteksbilleder
3. Personaletavle med magnetfotos..nem og hurtig udskiftning ved nyansættelse eller aftrædelse
4. Fotocd til skoleintra, KMD eller Tabulex med flere.
5. Personaleportrætter på papir og som filer til skoleintra m.m.
6. Flotte telegrammer med foto til lykønskning m.m. efter jeres ønske
7. Flot fotoårbog i farve A4
8. Visitkort til personale
9. Alle klassefoto med elevnavne
10. Skolegårdsfoto af hele skolen
11. Fælles personalefoto
12. Gratis årgangsfoto af de afgående klasser
13. - 20 ....... tilføj selv Jeres egne ønsker ...... vi er til for Jer.
Det hele er en del af den aftalte servicepakke, som er GRATIS for skolen ...!

