Trouwen
zonder zorgen

Totaalconcept
op maat

DAGREPORTAGE

AVONDFEEST

dressing bruid en bruidegom
ceremonies (kerk, gemeentehuis)
shoot koppel, familiefoto’s
sfeerbeelden receptie

avondreceptie, diner, buffet
en openingsdans
sfeerbeelden avondfeest

1.195

LOVESHOOT

APRÈS MARRIAGE

ideaal om te wennen aan de lens
voor uitnodiging, bedankkaartje
en website

fotosessie na je huwelijk
op een unieke lokatie
zonder tijdsdruk

295

LUXURY ALBUMS

575

295

LUXURY+ ALBUMS

* luxury 30x30 - 40p - 70 foto’s
* luxury 30x30 - 50p - 100 foto’s
* luxury 40x40 - 40p - 70 foto’s
* luxury 40x40 - 50p - 100 foto’s
* luxury 30x40 - 40p - 70 foto’s
* luxury 30x40 - 50p - 100 foto’s

580
695
680
795
620
760

exacte kopie van het luxury album
mooi geschenk voor ouders, getuigen
en bruidsmeisjes
* luxury+ 13x13
95
* luxury+ 20x20
150
* luxury+ 13x17
125

Ja
ELEMENTARY ALBUMS

* elementary 22x29 - 26p - 50 foto’s
* elementary 22x29 - 40p - 70 foto’s

295
395

UITNODIGINGEN & BEDANKKAARTJES
100 stuks, recto/verso kleur, 300g karton
* rechthoek 210x98
* rechthoek 105x148
* vierkant 148x148

enkel
285
285
295

gevouwen
395
395
425

RETRO POLAROID BOX
* 12 afdrukken met opbergdoosje
* 24 afdrukken met opbergdoosje

19
29
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PERSONAL WEBSITE

FOTO-APP

jullie website-op-maat
verhalen en weetjes
cadeaushop
foto-album loveshoot
foto-album trouwfoto’s
contactformulier

de foto’s en video’s gemaakt door
jullie gasten gecentraliseerd op
één plaats
leuk om te delen op Facebook

450

gratis
bij website

“Package deals”
PRINT LOVERS

DIGITAL LOVERS

loveshoot
100 uitnodigingen *
dagreportage
luxury album **

295
395
1.195
680

dagreportage
luxury album *
personal website
foto-app

1.195
680
450
gratis

totaal

2.565

totaal

2.325

Package deal

2.200

Package deal

2.025

Ja
LUXURY PACK

ELEMENTARY PACK

loveshoot of après mariage
100 uitnodigingen *
dagreportage
avondfeest
luxury album **
100 bedankkaartjes ***
personal website
foto-app

295
395
1.195
575
680
285
450
gratis

totaal

3.875

Package deal

3.320

400
295
76

totaal

771

Package deal
*
**
***
****
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mini shoot (2u)
elementary album ****
4x retro polaroid box 12
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650

uitnodigingen 210x98 gevouwen
luxury album 40x40 - 40 pagina’s
bedankkaartjes 148x105 enkel
elementary 22x29 - 26 pagina’s
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