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Asbjørn Anderson Claus Elversøe





De store øjeblikke

Barnedåb, konfirmation, studenterfoto eller 
noget helt andet.
Vi står klar til at forevige Jeres store øjeblikke.

Fotograferingen kan være i vores 
atelier eller ude i naturen.

Det kan være billeder af hele familen eller kun 
af den enkelte, alt efter hvad I ønsker.

Kom ind og få en snak med Kom ind og få en snak med 
fotografen og hør mere om 
de mange muligheder.



Fotografering
Vores fotografer står klar til at give dig og din 
familie en god oplevelse. 
Hvad enten I vil fotograferes i vores atelier 
eller ude i naturen, er mulighederne mange. 
Fotograferingen planlægges sammen med 
fotografen, og sammen finder vi frem til 
hvad der passer til jer. 

Billederne kan leveres digitalt, eller som Billederne kan leveres digitalt, eller som 
prøveark hvor I vælger billeder til print.

Fotografering til prøveark 
og køb af printede billeder

1-3 personer

4-6 personer

Grupper

250 kr.

350 kr.

450 kr.

Fotografering op til 6 personer maks. 1 times 
optagelse, 10 billeder leveret digitalt på cd.

Pr. ekstra person

Tillæg for fotografering ud af huset, både ved 
digital levering og fotografering til prøveark.

2.500 kr.

 50 kr.

450 kr.



Den første tid er noget ganske specielt 
og værd at mindes på en smuk måde.
Vi kan tilbyde 12 skønne billeder samlet 
i en flot mappe. 
Vælg frit mellem optagelser 
hver måned i det første år,
hvert kvartal i de første 3 år, 
eller en gang om året i de første 12 år.eller en gang om året i de første 12 år.

Det er også muligt at få billederne i en 
stor ramme eller som kollage. 
Kom ind og snak med fotografen om de 
mange muligheder.

Det er selvfølgelig muligt at købe flere 
billeder fra hver optagelse.

Abonnementsfotografering



Gravid - et smukt minde
Bliv fotograferet gratis, når du er gravid

Hos os har vi altid gratis 
gravidfotografering, det vil sige du kun 
betaler for billederne.  

Gravidfotografering er fuld af kreative og Gravidfotografering er fuld af kreative og 
sjove muligheder, hvad enten det kun er 
dig og din mave, eller hele familien der 
skal være med.

Kom ind og få en snak med 
fotografen, så skal vi være med 
til at opfylde lige præcis jeres ønsker.



Bryllup
Jeres bryllupsdag er et af de største 
øjeblikke i livet. Minderne fra dagen 
fortjener en flot præsentation. 
Vi leverer billeder fra brylluppet efter 
Jeres ideer og ønsker.

Vi fotograferer i vores eget professionelle 
atelier eller ude i naturen.atelier eller ude i naturen.

Vi tilbyder en samtale med fotografen inden 
brylluppet, og ligeledes efterfølgende så 
I kan se alle muligheder der passer lige 
nøjagtigt til jer og jeres billeder. 

Billederne kan leveres digitalt eller som 
prøveark, hvor I vælger billeder til print.

Vi kan levere smukke bryllupsalbum i Vi kan levere smukke bryllupsalbum i 
forskellige  udgaver.
Vi kan selvfølgelig hjælpe med både 
indbydelser, menükort og takkekort.

Kom ind i butikken og hør om de mange 
muligheder og få en snak med 
fotografen helt uforpligtende.



Bryllup

Bryllupsmapper.
En flot og elegant måde at fremvise jeres bryllupsbilleder på. 
Vi tilbyder forskellige typer af bryllupsmapper. 

Eksklusivt bryllupsalbum med 18x24 cm billeder.

  8 billeder 3.695 kr.
12 billeder 4.595 kr.
16 billeder 5.495 kr.

Portrætoptagelse af brudepar op til 1 time i atelier 
15 - 20 billeder leveret digitalt på cd.

Portrætoptagelse af brudepar med prøveark til køb af 
printede billeder.

Tillæg for optagelse ude.

Stemningsbilleder ved kirken før og efter vielsen
50 - 100 billeder leveres digitalt på cd . 50 - 100 billeder leveres digitalt på cd . 

4000 kr.

500 kr.

450 kr

1500 kr.



Profilfoto
Mangler du et foto til din ansøgning, 
facebook profil eller noget helt andet, så 
kan vi hjælpe dig.

For 400 kr. får du et portrætfoto på cd 
klar til brug.

Erhvervsfoto
Vi står klar til at hjælpe med alle former for 
erhvervsfotografering.
Hvad enten I vil have os ud og tage 
billederne hos jer, eller I vil komme til os og få 
taget portræt eller produktbilleder, kan det lade 
sig gøre.

VVi hjælper selvfølgelig også med indramning 
og print af plakater for jeres virksomhed.

Ring og få en snak med fotografen om 
muligheder og priser.



Kollager
Få lavet en unik kollage med 
valgfrit antal billeder.

Priseksempel:
30x40 cm kollage med 1 stort 
og 3 små billeder: 1.089 kr.

En anderledes og spændende 
måde at få flere udtryk i 
samme billede. Det kan laves samme billede. Det kan laves 
på rigtig mange måder, snak 
med fotografen om jeres ideer 
og ønsker.

Lidt mere sjov
Vi kan gøre lidt ekstra ud af 
dine billeder, f.eks. blande 
farve og sort/ hvid eller tilføje tekst.

Har du nogle særlige ønsker og 
ideer så snakker vi om det.

Specialredigering af billeder koster Specialredigering af billeder koster 
fra 150 kr, alt efter opgavens 
omfang.



Album og Mapper



Indbydelser og takkekort
Vil I gøre lidt ekstra ud af jeres indbydelser til brylluppet, konfirmationen, 
60 års fødselsdag eller noget helt andet, så kan vi hjælpe jer. 
Få taget et sjovt billede eller et flot portræt til indbydelsen for 250 kr. plus 
kortprisen.

I kan selvfølgelig også vælge billeder til indbydelser og takkekort fra en I kan selvfølgelig også vælge billeder til indbydelser og takkekort fra en 
almindelig portræt optagelse. Kom ind og hør nærmere i butikken om de 
mange muligheder.





Ønsker man et særligt mål klare vi også de helt skæve af slagsen.

Lærredstryk

149 kr.
199 kr.
249 kr.
249 kr.
329 kr.
329 kr.
399 kr.399 kr.
439 kr.
699 kr.
789 kr.
849 kr.
979 kr.
979 kr.
1.099 kr.1.099 kr.
1.299 kr.
1.499 kr.
1.849 kr.

99 kr.
159 kr.
209 kr.
209 kr.
249 kr.
249 kr.
329 kr.329 kr.
349 kr.
559 kr.
649 kr.
689 kr.
819 kr.
819 kr.
879 kr.879 kr.
1.059 kr.
1.239 kr.
1.499 kr.

150 kr.
150 kr.
250 kr.
250 kr.
330 kr.
330 kr.
440 kr.440 kr.
440 kr.
600 kr.
650 kr.
700 kr.
750 kr.
750 kr.
800 kr.800 kr.
800 kr.
900 kr.

549 kr.
599 kr.
899 kr.
1.099 kr.
1.199 kr.
1.299 kr.
1.499 kr.1.499 kr.
1.399 kr.
1.699 kr.
1.999 kr.
2.399 kr.
2.899 kr.
3.299 kr.
3.799 kr.3.799 kr.

9 X 12 cm.
10 X 15 cm.
12 X 12 cm.
13 X 18 cm.
18 X 18 cm.
18 X 24 cm.
20 X 30 cm.20 X 30 cm.
24 X 30 cm.
30 X 40 cm.
40 X 40 cm.
40 X 50 cm.
40 X 60 cm.
50 X 50 cm.
50 X 60 cm.50 X 60 cm.
50 X 70 cm.
60 X 80 cm.
70 X 100 cm.
90 X 120 cm.
100 X 140 cm.
110 X 160 cm.



PhotoCare  Brønderslev
Nygade 36

9700 Brønderslev
Tlf: 98820770

E-mail: butik@fotoordre.dk
www.fotoordre.dk
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