Information til børn og forældre

Så er det tid for fotografering

Torsdag den 12. november 2020
..får Børnehaven Solstrålen besøg af LindFoto.dk.
Fotograferingen …
Foregår i fællesrummet i tidsrummet fra kl. ca. 8.30 – 11.30.
Alle børn fotograferes enkeltvis – og der tages et gruppebillede for hver stue.
Alle fotograferes – men der er ingen købetvang eller billeder, som skal sendes retur –
derfor heller ingen tilmelding.

Bestilling af billeder
- Dette er blot til orientering. I skal ikke gøre noget nu.
I forbindelse med fotograferingen oplyses et login og med det kan man se
billederne i webshoppen på www.lindfoto.dk .
Når man er logget ind, vil der være oplysninger om, hvordan man bestiller og betaler.
Ved bestilling kan der:
frit bestilles af et enkelt eller af flere udtryk.
frit bestilles både farve og / eller sort-hvid af de enkelte billeder og
frit bestilles præcis det antal og de størrelser man ønsker.
I er med andre ord IKKE BUNDET af bestemte pakker, men har helt FRIT VALG.
Ved bestilling inden sidste frist, leveres billederne i børnehaven og man sparer porto.
Ved bestilling efter fristen stiger prisen, billederne sendes og der tillægges porto.
Ca. 2 uger efter bestillingsfristen udleveres billederne af institutionen.
Billederne vil helt sikkert være klar til jul.
Der kan også bestilles en række gaveartikler som musemåtte, puslespil og krus.
Du kan se mere info om dette, når du er logget ind.

Priser
10 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 21 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
30 x 40 cm
40 x 60 cm

35,- kr.
55,- kr.
65,- kr.
70,- kr.
90,- kr.
120,- kr.
220,- kr.

Samme pris for
farve og sort-hvid
Gruppebillede
15 x 21 cm
20 x 30 cm

60,- kr.
80,- kr.

Gebyr pr. ordre

25,- kr.

Ved bestilling, senere end fristen
er prisen 10,- kr. mere pr. billede
og der tillægges 35,- kr. til
forsendelse.

Med venlig hilsen

Dirch Lind
www.LindFoto.dk • Kirkestien 3 • Læsten • 8920 Randers NV • dirch@lindfoto.dk
LindFoto.dk laver også produktbilleder til brug på hjemmesider, brochurer m.v. – få et tilbud du ikke kan sige nej til

LindFoto.dk - et godt billede til en go’ pris

