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Litt om oss i Skolefotografene
Skolefotografene A/S er et nystartet skolefotofirma med fotografer
som har lang fartstid tilsammen som fotografer av barn og ungdom.
Vi ønsker å gi dere på skolen samt foreldrene en opplevelse av
profesjonalitet, glede og kvalitet!
Vårt hovedfokus ligger på barne- og ungdomsskoler.
Vi har konkurransedyktige priser, kvalitetsproduksjon gjennom Preus
Fotolab i Horten, innholdsrik nettbutikk og skikkelig flinke fotografer
som vet hvordan dagene på skolene er og hva som er viktig for dere.
Fra skolen trenger vi kun en liste med barnas navn, klasse samt
epostadresse og mobilnummer til én foresatt.
Skolen har ingenting med verken utdeling av bilder eller innsamling
av penger å gjøre. Vi garanterer at vi verken selger info om adresser og
mobilnummer videre, eller misbruker informasjonen på noen annen
måte.
Skolen får tilgang til vårt fotoadminsystem hvor dere finner alle
portretter og gruppebilder. Her kan dere redigere, ta ut bilder og rydde
i navnelister om dere ønsker det.
Vi jobber oftest flere fotografer sammen, slik at jobben blir gjort så
effektivt som mulig. Bra for dere og bra for oss :).
Alle barn er helt unike, og vi gjør alt vi kan for å få frem det spesielle
ved hvert barn. Vi tilstreber trygghet og tull i en salig blanding, og
ønsker å bli husket som gledesspredere etter en fotodag, samt som et
ryddig, morsomt og trivelig firma :).
...og dette tar vi på det fulleste alvor!
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PRAKTISK INFORMASJON
Bestillinger gjør foreldrene selv enkelt via vår nettside.
Innlogging skjer med unikt brukernavn for hvert barn.
Foreldrene får tilsendt en epost og SMS i etterkant av
fotograferingen med bestillingsinfo. Her får de en direktelink
til sin bestillingsside. Er det søsken i familien gjøres bestilling
av begges/alles bilder i samme operasjon. Alt én familie
bestiller blir tilsendt i én konvolutt. Spesialprodukter som
kopper og lerret tar noe lengre tid å produsere, men alle
produkter blir sendt samtidig, og portoen blir den samme
uansett hva de bestiller.
Foreldrene velger selv hvilke bilder de ønsker å bestille, og de
kan velge mellom forskjellige pakker eller enkeltark med
bilder, alt etter lyst, behov og ikke minst lommebok!
All bestilling og kommunikasjon etter fotografering skjer
mellom oss og foreldrene, så skolen er ikke involvert i dette.
Vi tar selvfølgelig både søsken-, venne- og gruppebilder.
...og vi tar veldig gjerne utebilder hele året!
Vi navnsetter alle gruppebilder så det blir lett å huske for alle
hvem som er hvem, både i dag og om 10 år :).
Siden vi er et lite firma kan vi lettere tilpasse oss deres
eventuelle spesielle ønsker, så her er det bare å kaste ut ideer!
Vi skal gjøre alt vi kan for at dere skal bli fornøyde!

VÅRT TILBUD
Vi har både små og store pakkeløsninger, og de første 14 dagene
etter registrering i vår nettbutikk får de foresatte et spesialtilbud
både på pakkeløsningene samt på andre enkeltprodukter.
Hvis de velger å kjøpe en pakkeløsning får de også tilbud om
å kjøpe alle portrett- og søskenbilder digitalt for en veldig
rimelig penge.
Priser finner dere inne i nettbutikken eller ved henvendelse til
oss. Vi har konkurransedyktige priser.
Vi har ingen minstekjøpskrav, kunden bestiller det de ønsker,
og ferdig med det! I tillegg til kjøpsprisen kommer
porto/administrasjon, men ellers har vi ingen gebyrer :).
Siden kunden selv velger hva de ønsker har vi heller ingen
returordning. Om det skulle ha blitt skader på bildene i
transporten lager vi selvsagt nye.
I tillegg til bilder selger vi mange forskjellige bildeprodukter
i vår nettbutikk, blant annet lerretsbilder, klistremerker,
kaffekopper, drikkeflasker, kalendere og ikke minst julekort
og kort til alle andre anledninger,
Ta bare kontakt på post@skolefotografene.no om
du har noen spørsmål eller eventuelle tips om
hvordan vi kan bli bedre :)
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