
FOTOALBUM
EEN TASTBARE HERINNERING
VOOR ALTIJD

 

www.emilyrosalia.nl

Foto's blijven vaak alleen op de computer staan. Zonde!
Hoe leuk is het om lekker door een album te kunnen
bladeren, waar de foto's pas écht tot hun recht komen.
 
Wanneer je een fotoalbum laat maken wordt het werk je
uit handen genomen, wordt jouw album met aandacht
samengesteld en weet je zeker dat het album van hoge
kwaliteit is! 
 
Emily Rosalia Film & Fotografie
 



Vlakliggend (layflat)
Geen storende naad

of 
bobbel in het midden

Premium Fuji fotopapier
Betere weergave in 
details en scherpte

Leer, linnen of 
fotocover naar wens

Gepersonaliseerde tekst 
in leer of linnen cover





TARIEVEN
FOTOALBUMS

SMALL

€79
15 x 15

24 Pagina's
Fujicolor HD Lustre

Album Papier
 
 
 

MEDIUM

€175
20X30

26 Pagina's
Fujicolor HD Lustre

Album Papier
 

LARGE

€279
30X45

30 Pagina's
Fujicolor HD Lustre, HD
Glossy of Velvet Album
Papier. incl. lasertekst

cover
 



OPTIES

LASERTEKST | €15

Gepersonaliseerde tekst in leer of
linnen cover. Prijs voor 1 regel. Per
extra regel €5,-

EXTRA SPREAD | €10

Prijs per extra spread (2 pagina's)

COVERS

Linnen - inbegrepen.    €0
Fotocover fotopapier. €15
Fotocover op linnen.   €25
Lederlook/vinyl cover. €20

PAPIERSOORTEN

Fujicolor HD Lustre Album Papier
HD Glossy 
Velvet Album Papier
 UPGRADE ALBUM

Heb jij 1 van deze albums bij het pakket
in, maar wil je deze upgraden? Dit kan
voor het verschil van de album prijzen!



LASERTEKST

Als er geen tekst in het materiaal staat,
is dit niet mogelijk om te laten laseren. 



WERKWIJZE

Ik maak een selectie van de
mooiste foto's die terug in het

album komen. Natuurlijk mag je
deze selectie ook zelf maken!

 
Vervolgens ontwerp ik het album
in passende stijl en stuur ik jullie

een digitaal voorbeeld. Zodra deze
akkoord is wordt het  

album besteld.
 

Vragen, opmerkingen of je wensen
doorgeven? Stuur gerust een

berichtje!
Liefs, Emily 


