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Velkommen til
Det er med stolthed,  at jeg kan præsentere jer for lidt information om AucAfotografi.
Vores fotografer er faguddannede – de er fordomsfrie, har en positiv udstråling, hurtige 
til grin og ”ballade”,  har et opslugende engagement i fotografiet og lette at begejstre. 
Desuden gemmer de alle på en lille entertainer.  Det betyder, at alle vil få en positiv op-
levelse, når I vælger AucAfotografi som samarbejdspartner.

Alt det sidste nye inden for skole-  og institutionsfotografering findes her. 
Unik lav leveringstid. 

=  Allerede samme aften som fotograferingen har foregået, kan forældre
  se barnets billeder, bestille og betale dem online.

=  Ca. 8 arbejdsdage efter bestilling fremsendes billederne med posten.

=  Efterbestilling er også nemt og hurtigt med det personlige login
  og fortsat til de samme lave priser.

=  Skolen / Institutionen modtager de serviceprodukter, der er aftalt.    
  Vi er leveringsdygtige inden for alle produkter.

=  Vort samlede kontaktforløb med skolen / institutionen varer ca. 14 dage.

=  HUSK at den korte leveringstid udvider sæsonen. Bestiller I fotografering
  inden d. 10 december, kan I stadig nå at bruge billederne til julegaver. 

Kvaliteten er altid i fokus. Derfor har vi valgt at håndpakke samtlige billeder. 
Enkelt og ligetil.
I denne folder kan I læse lidt om, hvad AucAfotografi kan tilbyde. Skulle I have ønsker, 
som ikke er nævnt, eller mangler I en løsning til en bestemt fotoopgave, står vi naturlig-
vis til jeres rådighed. 
Som et ekstra supplemet til folderen er I velkommen til at besøge AucAfotografi på vo-
res hjemmeside:  www.aucafotografi.dk

Med venlig hilsen

Ellen Jensen
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Der er plads til det hele
Både portrætter, halvfigur og helfigur af hver person...
Vi tilbyder selvfølgelig også søskendebilleder - gruppebilleder 
skolegårdsbilleder – liftbilleder – luftbilleder.

Fokus er rettet direkte på kunde og kvalitet. For hvorfor gå 
på kompromis med kundens ønsker om kvalitet når det nu er så 
enkelt og ligetil.
Her kan I se nogle eksempler på vores billeder, men næsten alt er 
muligt. 
At fotografere det gode billede på få sekunder er et kunstværk, 
som kræver den helt specielle mimik fra ”manden” bag kameraet.

S/H billederi ægtegråtoner 



Mobilt studie 
Fleksibelt online bestillingssystem

=  I vælger selv, hvilke billeder I vil have

=  I kan frit kombinere mellem farve, S/H, sephia og udtonet

=  INTET mindstekøb

=  Priser fra 30,00 kr. inkl. moms

=  Bestil søskende samtidig og betal kun 1 x eksp. gebyr

=  Fraskilte kan benytte samme login 

 – og fortsat til de samme lave priser

Slut med faste billedpakker
Alle kender vist de gammeldags kæmpe billedpakker, der dumpe-
de ind af brevsprækken. Hos AucAfotografi kan der blot bestilles 
det antal portrætter / gruppebilleder og størrelser som matcher 
jeres behov. Bemærk venligst at der også er et stort udvalg i for-
skellig antal billeder i billedpakkerne.

Fotografen udvælger ikke dine billeder
Det er jer, der bedst kender det naturlige udtryk. Så hvorfor ikke 
lade jer vælge det/de billeder, som I synes bedst om!
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