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Witaj ponownie
Chcielibyśmy Ci dziś opowiedzieć o produktach
fotograficznych, które mamy w naszej ofercie, a do tej
pory skromnie o nich milczeliśmy.
Jednak historia, jaka przydarzyła się jednej z naszych
znajomych skłoniła mnie do stworzenia tego e-Booka.
Otóż nasza zaprzyjaźniona Klientka Dagmara, nigdy nie
dawała namówić się na wydruk zdjęć, a nawet gdy je
drukowaliśmy w ramach wykupionego pakietu, nigdy ich
nie odbierała. "Mam zdjęcia na kompie" zwykła mawiać i
machnięciem ręki zbywała każdą prośbę o odebranie
odbitek. I tak było do momentu, gdy nie straciła
komputera podczas włamania. Policji udało się odzyskać
sprzęt, ale laptop był zupełnie pusty. Przepadło wszystko,
razem ze zdjęciami.
A teraz wyobraź sobie podobną sytuację z całą historią
Waszej Rodziny zapisaną na twardym dysku. Jestem
przekonana, że żal po utraconych fotografiach byłby
ogromny!
Dlatego dziś chcieliśmy pokazać Wam w jaki sposób
prezentujemy i drukujemy zdjęcia w Foto Baśnie.
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Wydruk zdjęć, to nie tylko odbitki, których zresztą też mamy w ofercie całą gamę.
To różnego rodzaju albumy - od wersji budżetowych, aż do potężnych ksiąg o
sztywnych kartach i wspaniałym opakowaniu robionym ręcznie. To sympatyczne
Triplexy, cudowne Folio Boxy, czy wreszcie zachwycający Wall Decor zatopiony w
akrylu.
W tym opracowaniu przygotowaliśmy krótkie omówienie każdego z tych
produktów. NIektóre z nich otrzymujecie w Pakietach od nas, pozostałe możecie
zamówić w dowolnym momencie, niekoniecznie z naszych zdjęć.
Jedyne co musicie wybrać, to rodzaj albumu, zdecydować się na liczbę zdjęć w
środku oraz omówić ze mną jego personalizację.
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Koniecznie podziel się swoimi
gotowymi albumami na
Instagramie i w swoich Stories,
używając hashtagu:

#focimyrazem
@foto_basnie

Oznacz też na nich nas, byśmy mogli je zobaczyć.
STRONA 4

CO TU ZNAJDZIESZ?

STRONA 5

Album Lite

str. 6

Foto Album

str. 7

Foto Album Akryl Prestige

str. 9

Foto Album w Pakiecie 3xMAX lub 2+1

str. 10

Foto Książka

str. 11

Dream Book

str. 12

Zestaw Complete - Album & Pudełko

str. 13

Folio Box

str. 14

Triplex

str. 16

Odbitki z pudełkiem lub bez

str. 17

Wall Decor w akrylu

str. 19

Album Lite

ALBUM LITE to kompaktowy albumik (20x20),
którego
okładkę
możesz
samodzielnie
zaprojektować.
Kreatywna,
pokryta
matowym
laminatem
oprawa
będzie
pasowała do różnego rodzaju sesji.
Najpiękniej sprawdza się w mini sesjach,
sesjach dla Par oraz sesjach dziecięcych.
Może być doskonałym prezentem dla
Dziadków lub Chrzestnych.
Zdjęcia w albumie powstają na papierze
jedwabnym. W zależności od potrzeby
możesz zaprojektować od 5 do 40
rozkładówek (karty rozkładają się na płasko).

Cena za 5 rozkładówek (10 stron) 140 zł 85 zł

Każda kolejna rozkładówka 5 zł
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Foto Album
To ekskluzywne ALBUMY na każdą okazję. Charakteryzują się sztywnymi, twardymi
rozkładówkami otwieranymi na płasko. Okładka może być zupełnie gładka lub
zawierać okienko z wybranym przez Ciebie zdjęciem.
Zdjęcia drukowane są na papierze jedwabnym lub głębokim macie, w zależności
od potrzeby i charakteru zdjęć. Album może zawierać od 5 do 40 rozkładówek,
co sprawia, że zmieszczą się zdjęcia z każdej uroczystości i wszystkie zdjęcia z
pięknej sesji.
Wśród opraw albumów możecie wybierać od materiałów we wszystkich
kolorach, eko-skóry, aż po najbardziej ulubione przez wszystkich - delikatne i
mięciutkie aksamity.
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Foto Album
Rozmiary i ceny
20 x 20 cm

240 zł 220 zł

30 x 20 cm

360 zł 260 zł

30 x 30 cm

440 zł 310 zł

Podane ceny dotyczą 10 rozkładówek (20 stron); każda kolejna
rozkładówka 30 zł
Linia Classic - okładki wykonane z tkanin introligatorskich, ekoskór lub tkanin
aksamitnych. Pełen prostoty design linii Classic przynosi ze sobą równocześnie
wiele możliwości na personalizację produktu. Co pozwala zaprojektować? Różne
rodzaje okienek na okładce lub napisy wykonane wieloma metodami.
Ponadczasowa klasyka linii Classic nigdy się nie nudzi! Produkty możesz
kreatywnie personalizować. Wybierz interesujący Cię kolor okładki, dodaj na niej
własny napis (mogą to być m.in.: imiona, daty)
Linia Kreativ 100% - kreatywna, autorska, nieprzeciętna - taka właśnie jest linia
Kreativ 100%. To Ty decydujesz jak będzie wyglądać okładka, możesz dodać
napisy lub dowolne grafiki. Okładka może być matowa lub błyszcząca.
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Foto Album Akryl Prestige
To ekskluzywne FOTOALBUMY dla wymagających Klientów, ceniących piękno i jakość. Foto
Albumy Akryl Prestige charakteryzują się
sztywnymi,
twardymi
rozkładówkami
otwieranymi na płasko. W tym wydaniu
najpiękniej prezentują się zdjęcia ślubne.
Zdjęcia drukowane są na papierze jedwabnym,
głębokim połysku lub głębokim macie.
W tej kolekcji uwagę przyciągają przede
wszystkim szykowne, duże, akrylowe okienka,
które nadają jej charakteru.
Efekt nałożonego na zdjęciu połyskującego
"szkła"
trafia
w
gusta
najbardziej
wymagających klientów.
Jeśli
szukasz
czegoś
nieszablonowego,
połączenia elegancji i wyrafinowania, produkty
z tej linii są dla Ciebie

Rozmiary i ceny
20 x 20 cm

390 zł 320 zł

30 x 20 cm

460 zł 390 zł

30 x 30 cm

540 zł 430 zł

Podane ceny dotyczą 10 rozkładówek (20 stron);
każda kolejna rozkładówka 30 zł
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Foto Album w Pakiecie 3xMAX lub 2+1
To idealna propozycja dla Par Młodych, pragnących
sprawić niespodziankę po ślubie nie tylko sobie, ale
również Rodzicom.
To będzie również dobra propozycja dla osób
projektujących albumy z okazji Komunii lub Chrztu.
Projektujemy jeden album, ale otrzymacie 3
identyczne, w tym jeden mniejszy album w
prezencie.
Pakiety, rozmiary i ceny
3 x Max
3 Foto albumy 30 x 30 cm

980 zł 650 zł

3 Albumy Akryl Prestige 30 x 30 cm

1200 zł 820 zł

2+1
Foto Album 30 x 30 + dwa 25 x 25 cm

840 zł 550 zł

Foto Album 30 x 45 + dwa 20 x 30 cm

1000 zł 680 zł

Akryl Prestige 30 x 30 + dwa 25 x 25 cm

1040 zł 700 zł

Podane ceny dotyczą 10 rozkładówek (20 stron);
każda kolejna rozkładówka 30 zł
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Foto Książka
Fotoksiążka ma karty miękkie, dwustronnie zadrukowane. Otwiera się tak jak
zwykłe książki, więc część projektu jest schowana w zagłębieniu grzbietu. Może
mieć od 28 do 160 stron i dwa rodzaje opraw: błyszczącą lub matową.
Budżetowa Fotoksiążka powstaje na lekko błyszczącym, gładkim i śliskim w
dotyku papierze. Jest idealna do Reportaży z różnego rodzaju imprez i
wspomnień z wakacji.
Fotoksiążka dostępna jest w rozmiarach 30 x 20 cm lub 30 x 30 cm

Cena za 28 stron rozkładówek 120 zł 70 zł

Każda kolejna strona 2,5 zł
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Dream Book

Jeśli szukałeś dla siebie fotoksiążki o najlepszej jakości, z wieloma miękkimi
kartkami, do zmieszczenia dłuższych opowieści, z płaskim łączeniem stron i
efektowną oprawą – to DreamBook jest odpowiedzią na Twoje oczekiwania!
DreamBook drukowany jest dwustronnie atramentowo, na miękkich kartach.
Może mieć od 20 do 120 stron. Otwiera się praktycznie na płasko, przez co
wygodnie się ją przegląda. Dla Ciebie oznacza to też, że nie musisz martwić się
środkiem książki, bo dzięki specjalnemu systemowi łączenia za pomocą
przezroczystej tasiemki, żaden element zdjęcia nie zginie w zagłębieniu grzbietu.
DreamBook Pro 30 x 20 cm

650 zł 380 zł

DreamBook Pro 30 x 30 cm

690 zł 450 zł

DreamBook Pro 45 x 30 cm

1240 zł 650 zł

Podane ceny dotyczą 30 stron; każda kolejna strona 15 zł
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Zestaw Complete - Album & Pudełko
COMPLETE to zestaw składający się z trzech, lub dwóch elementów. W komplecie
wybierasz produkt główny: Fotoalbum ze sztywnymi kartami lub DreamBook z
miękkimi stronami. Dobierzemy do niego kolorystycznie pasujące pudełeczko,
wykonane ręcznie, z dbałością o najmniejszy detal. Jeśli zechcesz – opakowanie
poszerzymy o miejsce na nośnik danych.
Pendrive możesz zamówić w wersji standardowej, gdzie kolor USB zostanie
dopasowany do wnętrza pudełeczka, lub mini z dobraną odpowiednio
wstążeczką.
By otrzymać swój piękny Album lub DreamBook w zestawie Complete, proszę
powiedz mi o tym wcześniej, ponieważ do ceny bazowej tych produktów trzeba
będzie doliczyć 70 zł za ręcznie przygotowane pudełko oraz opcjonalnie cenę za
pendrive.
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Folio Box

Folio Box to zestaw składający się z eleganckiego, ręcznie robionego pudełka, w
którym zmieści się od 5 do 20 sztuk zdjęć, naświetlanych lub drukowanych na
wybranym papierze.
Możesz zamówić 5, 10, 15 lub 20 kart z fotografiami w stylowych, kartonowych
ramkach Passe-Partout (w odcieniu: białym, kremowym, szarym lub czarnym).
Karty mogą być również bez obramowań, wówczas zdjęcia zostaną podklejone
do sztywnego kartonu o grubości około 4mm, bez straty na wielkości.
W pudełeczku Folio Boxa w linii Classic jest możliwość wybrania okienka na
oprawie. Natomiast linia Akryl Prestige, oferuje dwa wzory akrylowych okienek do
wyboru. Możesz zamówić Folio Box z pendrivem lub bez.
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Folio Box
Rozmiary i ceny
Linia Classic
30 x 20 cm

210 zł 130 zł

40 x 30 cm

290 zł 160 zł

Linia Akryl Prestige
30 x 20 cm

310 zł 190 zł

40 x 30 cm

390 zł 240 zł

Karty do Folio Boxa
30 x 20 cm

18 zł 10 zł

40 x 30 cm

30 zł 20 zł

Podane ceny dotyczą ręcznie zrobionego Pudełka wraz z 5 kartami.
Przy zamawianiu należy wziąć pod uwagę, że wykończenie typu Passe-Partout
zmniejsza zdjęcie o około 3 cm z każdej strony.
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TRIPLEX
Tripleks to 3 fotografie podklejone do eleganckiej ramki oprawionej w tkaninę
introligatorską, ekoskórę lub tkaninę aksamitną. Dostępny jest z wykończeniem
Passe-Partout, czyli papierowymi ramkami wokół zdjęć (w sześciu odcieniach do
wyboru).
Świetnie prezentuje się na komodzie, ale może też zostać złożony w formie książki.
Sprawdzi się jako prezent dla rodziców pary młodej, chrzestnych lub dziadków.

Rozmiary i ceny
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15 x 23 cm

90 zł 65 zł

18 x 18 cm

110 zł 75 zł

20 x 30 cm

130 zł 85 zł

Pojedyncze zdjęcia z pudełkiem lub bez
1. ODBiTKI - to najszybszy sposób drukowania zdjęć.
Zazwyczaj są gotowe do odbioru przez Was do 5
dni roboczych. My oferujemy je w rozmiarze 13x18
cm oraz 15x23 cm, a standartowo drukujemy w
ramach usług w rozmiarze 15x23 cm. Dostępne na
papierach
jedwabnym,
matowym
oraz
błyszczącym.
2. DREAMPRINTY - piękne nasycone wydruki
atramentowe, dostępne w wersjach 13x18 cm,
15x23 cm lub 20x30 cm. Drukowane na
artystycznych papierach fotograficznych super
błysk, jedwab lub głęboki mat. Czas oczekiwania
około 7 dni roboczych.
3. FINE ART PRINTY – to wyjątkowe odbitki,
powstające na papierze Mohawk Eggshell,
charakteryzującym się wykończeniem fineartowym.
Sztywny matowy papier w stylu retro dodaje
fotografiom artystycznego wyrazu. Dostępny jest
wyłącznie w rozmiarze 15x23 cm.

Opakowanie na swoje odbitki możesz zamówić
również u nas. Dostępne są pudełka mieszczące od
50 do 100 fotografii. W pakietach ślubnych nasi
Klienci otrzymują swoje fotografie w dedykowanym,
personalizowanym pudełku wraz z pendrivem
zawierającym wszystkie wybrane przez nich zdjęcia.
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Pojedyncze zdjęcia z pudełkiem lub bez
Rozmiary i ceny
Odbitki
13 x 18 cm

1,30 zł

15 x 23 cm

1,60 zł

Dreamprinty
13 x 18 cm

1,90 zł

15 x 23 cm

2.10 zł

20 x 30 cm

8,00 zł

30 x 40 cm

12,00 zł

Pudełka na fotografie
13 x 18 cm

110 zł 65 zł

15 x 23 cm

120 zł 85 zł

Fine Art Printy
15 x 23 cm

3 zł

Pudełko na Fine Art Printy
15 x 23 cm

50 zł 30 zł

W przypadku chęci zamówienia większej liczby odbitek, cena zostanie
odpowiednio pomniejszona.
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Wall Decor w akrylu
AKRYL KLASYCZNY
Fotografia wydrukowana na matowym,
profesjonalnym
papierze
syntetycznym
(techniką druku pigmentowego). Pokryta w
całości połyskującą, akrylową płytą o
grubości 6mm. Akryl tworzy efekt nałożonego
na zdjęcie "szkła".
AKRYL NA DYSTANSIE
Fotografia
wydrukowana
na
gładkim
papierze syntetycznym (druk pigmentowy).
Pokryta akrylową płytą, umieszczona na
dystansie i zamontowana do płyty MDF.
Produkt dostępny z wykończeniem passepartout (opcjonalnie).

Rozmiary i ceny

SSTTRROONNAA 51 9

30 x 30 cm

250 zł 145 zł

30 x 42 cm

280 zł 160 zł

50 x 70 cm

570 zł 320 zł

Mam nadzieję, że znalazłaś tu
mnóstwo inspiracji i sposobów na
utrwalenie Twoich cennych fotografii
rodzinnych.
Jeśli
czegoś
jednak
zabrakło lub masz wątpliwości daj
znać i napisz do mnie.
Będziemy zaszczyceni, jeśli razem z
Tobą
będziemy
uczestniczyć
w
tworzeniu
Twoich
rodzinnych
wspomnień. Pamiętaj żeby koniecznie
podzielić się swoimi zdjęciami na
Instagramie i w swoich Stories
używając hashtagu #focimyrazem.
Oznacz też na nich nas @foto_basnie
abyśmy mogli je zobaczyć!
A teraz ściskam Cię gorąco.
Koniecznie napisz co myślisz i podeślij
znajomym jeśli uznasz, że warto by
mieli swój egzemplarz.
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