NABÍDKA FOTOSLUŽEB
Vážení zákazníci,
v naší cestovní agentuře Vám také nabízíme zpracování fotoproduktů z nabídky firmy FOTOLAB.
Z našich vzorků CEWE FOTOKNIH, fotopláten, fotokalendářů a ostatních fotodárků můžete čerpat
inspiraci pro své dárky a pro uchování Vašich zážitků z cest.
Využijte krásných snímků z Vaší dovolené a můžete si vybrat z níže uvedené nabídky fotoproduktů.
Pokud si nevíte rady se zpracováním, neváhejte se na nás obrátit a my vše zpracujeme za Vás.
Digitální fotografie IHNED
- vytiskneme Vám ihned jakékoliv množství fotografií ve formátech 10x15, 13x18, 15x20
- koláže a kalendář ve formátu 15x20
- blahopřání, pohlednice a přání s velkým výběrem motivů
- průkazové foto
- skenování fotografií
Digitální fotografie do 3 pracovních dnů
- velké množství fotografií lze zpracovat za zajímavé ceny do tří pracovních dnů od šíře 9 cm do
šíře 15 cm ve dvou kvalitách – standard a prémium
Klasická fotografie
- fotografie z kinofilmu zpracujeme od formátu 9x13 až do formátu 15x21 s možností digitalizace
negativu a fotografií na CD
Velké formáty fotografií
- na fotopapír formáty od 20x30 až do formátu 50x75
- plakáty – čtvercové, obdelníkové, panoramatické a XXL formáty
Fotokalendáře
- tištěné nebo ve vysokém lesku s volitelným počátečním měsícem
FORMÁTY:
- nástěnné: A4 a A3 – panorama, A2 plánovací, A2 a A3 tříměsíční, kuchyňský
- stolní kalendáře
- jednolistý roční kalendář
- tříměsíční kalendáře
Fotoobrazy
- foto na plátno
- dekorativní obrazy včetně rámu
- foto na hliníkové podložce
- foto na plastové desce
- foto za akrylovým sklem
- vícedílné fotoobrazy
FOTODÁRKY Z VAŠICH FOTOGRAFIÍ

-

foto na keramiku – hrnek, pivní korbel, kasička, alu - láhev
foto na textil – foto na tričko, kšiltovku, bryndáček, grilovací zástěra, školní sáček, dětský batoh,
foto na polštář
plyšové hračky – sob, zajíc a medvěd, přívěšek na klíče – myš, pes, opice, medvěd
pexeso s vlastní fotografií
hrací karty
puzzle – A4 a A3
podložky pod myš
magnetky
školní program – foto na školní sešity

CEWE FOTOKNIHY
Co je CEWE FOTOKNIHA?
Fotokniha je fotoalbum profesionálně vytištěných fotografií svázaných jako kniha. Každý si tak může
vytisknout originální svatební album, fotoknihu ze své dovolené či rodinných oslav a jiných událostí.
Fotoknihy jsou vyráběny v tištěné podobě, ve vysokém lesku, na fotopapír a s videem.
Inspirujte se našimi vzorky! Se sestavením CEWE FOTOKNIHY Vám poradíme nebo sestavíme
fotoknihu za Vás.

FORMÁTY:
Malá – velikost 14x13: vazba sešit
Mini – velikost 15x11: vazba měkké desky
Kompakt panorama – velikost 19x15: vazba sešit, tvrdé desky, měkké desky
Čtvercová – velikost 21x21: vazba sešit, tvrdé desky, měkké desky
Velká A4 – velikost 21x28: vazba sešit, tvrdé desky, měkké desky
Velká A4 panorama – velikost 28x21: vazba tvrdé desky, měkké desky
Čtvercová XL – velikost 30x30: vazba tvrdé desky, plátno prémium, imitace kůže
XXL formát – velikost 28x36: vazba tvrdé desky
XXL panorama – velikost 42x30: vazba tvrdé desky, plátno prémium, imitace kůže

V neposlední řadě u nás zakoupíte alba na různé počty fotografií, rámečky nebo klip
rámy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

