
PROFESJONALNA OBSŁUGA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ZAKRESIE FOTOGRAFII. 

FotoVizja 
Niegłowice 249, 38-200 Jasło 

Tel. 13 333 51 65 lub 13 333 50 05 

e-mail: biurofotovizja@gmail.com, strona : www.fotovizja.pl 

 

              Szanowni Państwo, w nawiązaniu do rozmowy pragnę  przekazać podstawowe informacje  

na temat oferty i zasad współpracy w roku szkolnym 2021/2022. 

               W ramach współpracy z Nami oferujemy możliwość wygodnego doboru fotografii, które 

znajdą się w przygotowanym zestawie zdjęć. Najważniejszą zaletą zakupu kompletu (zestawu) zdjęć jest 

fakt, że cena zestawu dla uczniów jest znacznie atrakcyjniejsza niż pojedynczych fotografii. 

                Oczywiście jest możliwość wykonania np. tylko zdjęć grupowych, legitymacyjnych, itp. 

 

 Ceny fotografii obowiązujące w roku 2021/22: 
Zdjęcie grupowe 15x27  z podpisem  i zdj. szkoły 12 zł. Kalendarz ze zdjęciem, 12 stron na 2022 rok 30 zł. 

Zdjęcie legitymacyjne- multifoto (6 sztuk) 10 zł. Portret 10x15 w drewnianej ramce 20 zł. 

Zdjęcie 10x15 w cyfrowej ramce ( NOWOŚĆ) 10zł. Zdjęcie 15 x 21 bez ramki 14 zł. 

Zdjęcie koleżeńskie 20x15 w tekturowej ramce 15 zł. Plakat 32x45 z listwami aluminiowymi 25 zł. 

Kartka okolicznościowa 10x15 10 zł. Dyplom 20x30  z fotografią ucznia 18 zł. 

Kartki okolicznościowe 2 szt. - 10x15 16 zł. Zdjęcie plakat 20x30 18 zł. 

Portret kolor lub sepia 10x15 10 zł. Tablo 20x30 z podpisami 25 zł. 

FOTO ALBUM ( 3 POZYCJE ) 40 zł. FOTO ALBUM ( 4 POZYCJE ) 45 zł. 
 

STAWIAMY NA JAKOŚĆ,  ALE W PRZYSTĘPNEJ CENIE. 
PROPONUJEMY KONKRETNY PAKIET : KALENDARZ + ZDJ. GRUPOWE + ZDJ. LEGITYMACYJNE 

 + PORTRET 10X15 W DREWNIANEJ RAMCE W SUPER CENIE 55 ZŁ. ZAMIAST 72 ZŁ. 

Przy zakupie kompletu dla rodzeństwa cena pierwszego wynosi 100%, a każdy kolejny 50% taniej. 

 

Pozycje na zamówienie: 
Dowodowe lub paszportowe (4 szt.) 15 zł. Poszewka premium 39x39 ze zdjęciem 25 zł. 

Kubek ceramiczny A+ ze zdjęciem z obu stron 20 zł. Puzzle A4 : 35 lub 70 elementów ( NOWOŚĆ ) 22 zł. 

Magnes na lodówkę zestaw 2 sztuki 16 zł. Portret 15x21 w drewnianej ramce 22 zł. 

Magnes na lodówkę z notesem 16 zł. Zdjęcie 21x30 w drewnianej ramce 27 zł. 

Ramka plastikowa 10x4 z magnesem  16 zł. Płótno 15x21 w drewnianej ramce 27 zł. 

Zestaw naklejek  15 zł. Płótno 21x30 w drewnianej ramce 32 zł. 
Breloczek dwustronny 13 zł. Portret magnes na lodówkę 5x8  (NOWOŚĆ) 13 zł. 

Podkładka pod myszkę ze zdjęciem 20 zł. Portret na płótnie naciągany na blejtram 25x35 37 zł. 

Skarbonka ceramiczna 29 zł. Bidon aluminiowy 29 zł. 

Zniżki i promocje nie obejmują produktów z pozycji na zamówienie. 
 
Korzyści z współpracy: 

• 10%-30% upustu od sprzedaży  fotografii ( 10% to minimalny upust który jest podnoszony 

przy dobrej sprzedaży i  bardzo dużej ilości wykonanych zdjęć nawet do 30% ) 

• bezpłatne kalendarze wiszące ze zdjęciem budynku 

• bezpłatne terminarze dla wychowawców i dyrektora placówki 

• bezpłatne zdjęcia grupowe do kroniki szkolnej i dla wychowawców klas / grup. 

 

Firma FotoVizja gwarantuje ochronę wizerunku dziecka. Informujemy że fotografie wykonane w Państwa 

przedszkolu/szkole, nie zostaną wykorzystane do innych celów jak tylko i wyłącznie do przekazania 

rodzicom fotografowanych dzieci, żeby mogli zadecydować o ewentualnym ich zakupie.                          

FotoVizja wykonuje fotografie na własne ryzyko, placówka nie ponosi żadnych kosztów związanych z naszą 

wizytą, a osoby niezainteresowane zakupem mogą zwrócić zdjęcia bez żadnych konsekwencji. Zdjęcia 

niesprzedane zostają zniszczone, a dyski i karty pamięci na których je przechowujemy są formatowane. 

Zapraszamy do współpracy, ponieważ wysoka jakość zdjęć w atrakcyjnej cenie              

w połączeniu z profesjonalną obsługą już na zawsze pozostanie naszym atutem. 

mailto:biurofotovizja@gmail.com

