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Album brochure
Als je graag een fotoalbum wilt bestellen bij mij, dan heb ik een aantal
gegevens van jou nodig. Namelijk wat voor cover je graag wilt hebben
en wat jou/jullie favoriete foto's zijn. In deze brochure geef ik hier
meer uitleg over.



Waarom zou je een
fotoalbum laten

maken?

Waardevol
Een fotoalbum is nu, maar ook
zeker later enorm waardevol. De
foto's blijven goed bewaard en
zullen niet snel verkleuren en je kan
ze niet kwijtraken doordat je
computer crasht. Het is een
levenlange herinnering van de
fotoshoot. Een herinnering die met
de jaren alleen maar waardevoller
zal zijn.

Kwaliteit
- Als geregistreerd fotograaf heb ik
toegang tot printservices die
enorm goede kwaliteit leveren. Hier
kan je als gewone consument niet
terecht. Je krijgt dus gegarandeerd
een kwalitatief mooi fotoalbum die
jaren mee gaat en jullie heel vaak
kunnen doorbladeren.
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Na het bekijken van de foto's kan je een fotoalbum erbij te
bestellen. Wil je dit graag? Geef dit dan via de mail aan mij door.
Graag binnen 2 weken na levering van de foto's.

Selecteer in jouw eigen online galerij jouw favoriete foto's. Je kan dit
doen door je favorieten een hartje te geven. Dit zie je vanzelf staan in
de online galerij. Zoek 20 favoriete foto's uit, die komen sowieso in
het album.

Kies de kleur van de cover. Hieronder staan voorbeelden van de
verschillende keuzes die je hebt. Geef de kleur aan mij door.

Foto album
Als je kiest voor een mooi fotoalbum ga ik voor je aan de slag. Ik
ontwerp het album, bestel het en bezorg het bij jouw thuis. Ik bestel
het album bij een gerenomeerd bedrijf speciaal voor fotografen. Op
die manier weet je zeker dat je een kwalitatief goed album ontvangt
waar je enorm veel jaren plezier van kan hebben. Ik zal het album
afdrukken op 20 x 20 cm en het heeft 20 pagina's. Hier kunnen
ongeveer 25/30 foto's inkomen. Ik raad dus ook aan om ook de
gehele selectie foto's aan te schaffen als je een fotoalbum wilt laten
maken.

Hieronder staan de stappen uitgelegd hoe jij een album kan bestellen
bij mij na afloop van jouw fotoshoot.
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Ik ga aan de slag met het ontwerpen en bestellen van het boek. De
levering duurt ongeveer 3/4 weken. Zodra het binnen is geef ik je een
seintje wanneer ik het verstuur of langs breng.



Linnen OLIJF 

Linnen DONKERGROEN

Linnen CAPPUCCINO

Cover keuzes
Je hebt de keuze uit verschillende linnen covers. De cover zal
helemaal effen worden omdat die het meest tijdloos is. Daarnaast is
de cover ook gewatteerd, waardoor het een extra luxe uitstraling
heeft. 


