Canvas

eerste communie
vormsellentefeest

Wij printen uw foto, kwaliteitsvol op canvas.
Een canvas als leuk cadeau, voor een communiefoto, trouwfoto,
decoratie, ... Wij starten pas met printen als we 100% zeker zijn
dat het eindresultaat perfect is.
Uw foto verdient de perfecte kwaliteit.

Beste communiekant,
Beste ouders,

Andere formaten (in cm) dan in de onderstaande
lijst kunnen steeds besproken worden.
20 x 20
20 x 30
30 x 30
30 x 40
40 x 40
40 x 50

€
€
€
€
€
€

30,00
32,00
37,00
40,00
49,00
51,00

50 x 50
50 x 60
60 x 60
60 x 80
80 x 80
80 x 100

€ 71,00
€ 73,00
€ 80,00
€ 94,00
€ 110,00
€ 134,00

Leuke fotohouders
Al dan niet met bijhorende uitnodigingen en menukaarten.

Of wens je iets
origineel?
Kubus, pennenhouder,
notabloc, briefpapier ...

Beverenstraat 7-9
8540 DEERLIJK
T. 056 72 46 14
info@astoria-drukkerij.be
www.astoria-drukkerij.be
Open:
ma.-vr. 09.00 u. - 12.00 u. & 14.00 u. - 18.00 u.
za. 09.00 u. - 12.00 u.

Jij leest toch
ook het

op www.astoria-drukkerij.be

Of het nu gaat om een eerste communie, een vormsel of
een lentefeest, ... foto's zijn hét middel bij uitstek om
herinneringen vast te leggen of mensen te laten
meegenieten van deze bijzondere momenten.
Steeds vaker nemen papa's en mama's
zelf het initiatief om met hun digitaal fototoestel,
dat grote moment vast te leggen.
De foto's zijn genomen en nu moeten we er iets mee
aanvangen. De mooiste foto op een kartonnetje?
Zelf een compilatie maken op de computer?
Allemaal goed hoor!
Maar ... heb je er niet de tijd voor?
heb je er niet de "goesting" voor?
heb je er niet de kennis voor?
Geen nood!
Misschien kunnen wij jullie helpen.
Bekijk onze 3 aanbiedingen en overtuig jezelf
van onze wil om er iets unieks
van te maken.

€ 1 1 9, 0 0

- 70 fotokaarten 100 x 150 mm
of eigentijds vierkant 150 x 150 mm
- Keuze uit 3 modellen met 3 foto’s
- Foto’s bewerken + 1 aanpassing inbegrepen
- Naamvermelding + datum

+

BON

- 50 fotokaarten
100 x 150 mm
- Keuze uit 3 modellen met 3 foto’s
- Foto’s bewerken
- Naamvermelding + datum

Standaardpakket

5% KORTING OP 1 CANVAS
van 1 communiefoto.
FORMAAT NAAR KEUZE

Premiumpakket

€ 1 9 9 ,0 0

- 70 fotokaarten 100 x 150 mm
of 30 fotokaarten eigentijds vierkant 150 x 150 mm
omslagen inbegrepen
- Vrij ontwerp inbegrepen
- Gratis CANVAS 200 x 200 mm of
200 x 300 mm of 300 x 300 mm

+

BON

€ 80,00

Basispakket

5% KORTING
OP EEN OPTIE NAAR KEUZE
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OPTIES voor de drie pakketten

Louis
Katrijn

Michiel

2 juni 2011

PauPaliulinnee

1. Fotoreportage:
Locatie in een straal van 10 km
Verder dan 10 km: + € 0,50/km
1 uur reportagewerk: € 65,00
per bijkomend uur: + € 35,00
fotoselectie inbegrepen
2. Vrij ontwerp:
€ 40,00 (inbegrepen in premiumpakket)

Thomas

3. Menukaarten:
instap € 45,00 + € 0,75/stuk (230 x 170 mm)
4. Tafelkaartjes:
instap € 15,00 + € 0,12/stuk (90 x 90 mm)
5. Uitnodgingen met omslagen incl.
instap € 45,00 + € 1,00/stuk (99 x 210 mm)

Alle prijzen
zijn BTW inbegepen

6. Handgeschreven naam en datum: € 15,00

