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STUDIO OPNAME
Een studio-opname gaat uitsluitend op afspraak!
De opname kosten zijn € 65,-. U krijgt een inlogcode
zodat u thuis de foto’s rustig kunt bekijken en/of
bestellen. Indien u vragen heeft kunt u dit bij de
opmerkingen plaatsen.

WAAROM
FOTOHUIS
VENRAY?
• U maakt zelf een keuze in het uitzoeken van
de mooiste foto’s.
• Na 14 dagen krijgt u alle foto’s te zien via
een unieke code.
• Wij werken met een schaduw fotograaf;
stel dat er iets gebeurt, dan is het toch wel fijn
als er een vakfotograaf komt fotograferen.
• Wij hebben enorm veel ervaring en ruim
400 bruidsparen zijn u voor gegaan.
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Tip!
Indien u een bepaalde
stijl wenst kan dit
uiteraard ook, alles is
bespreekbaar. U kunt evt.
ook zelf een voorbeeld
meenemen.
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TROUW
REPORTAGE
De dag waarop u gaat trouwen is toch
een van dé dagen van uw leven. Wij
hebben veel ervaring in het vastleggen
van deze dag en verwerken deze foto’s
tot een geweldig trouwboek.
Wij maken de reportage en verwerken
dit tot bestanden die u via onze site kunt
bekijken, normaal is dit binnen 14 dagen.
Daarna kijken we welk systeem u het
mooiste vindt en gaan aan de slag om
uw wensen te vervullen tot een geweldig
trouwalbum.
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TROUW
ALBUMS
In 2016 zijn we overgegaan naar de
albums van Koylab.
Geef je mooiste momenten een prominente plaats! Leg ze vast in een uniek album,
op maat gemaakt voor de hoofdrolspelers.
Koy Lab’s albums zijn gemaakt met Fujifilm
fotopapier, ingebouwd op karton.
www.koylab.com
Daarnaast zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met een firma die nog
meer mogelijkheden biedt voor het maken
van exclusieve trouwalbums. Er is een veel
groter assortiment wat betreft cover,
papiersoort en afmeting van de albums.
Zij bieden ook de mogelijkheid voor het
maken van een weddingbox en het aanleveren van een album voor de ouders.
Zo kunnen we nog beter inspelen op de
vraag van onze klant. Dit moet u zien, loop
daarom gerust eens binnen!
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STUDIO HUREN

Bent u op zoek naar vormgeving?
Dan bent u bij Fotohuis Venray
aan het juiste adres!

Het is mogelijk om bij FotoHuis Venray
een studio te huren voor het fotograferen
van kleine en grote groepen mensen, of
producten. De ruimtes zijn geschikt
praktisch ingericht zodat u direct aan de
slag kunt. Technische ondersteuning is
bespreekbaar.

VORMGEVING
Wat kunnen wij u bieden? Een compleet aanbod van diverse producten. Van visitekaartjes
en logo’s tot complete huisstijlen, maar ook
als u op zoek bent naar unieke trouwkaarten
en geboortekaartjes kunnen wij wat voor u
betekenen. Ook hebben wij de mogelijkheid
tot snelle schakeling van ontwerp naar
drukwerk vanwege onze eigen printafdeling
Print Pro Media. Benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Neem gerust contact
met ons op!
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Zo hebben wij een diversiteit in
camera’s, lenzen, belichting en
achterwanden die u kunt gebruiken. Natuurlijk is het ook mogelijk
om uw eigen apparatuur mee te
nemen.
• U kunt uw gasten ontvangen in
een professionele omgeving.
• Zelf hoeft u niet te beschikken
over (rand) apparatuur.
• Na het fotograven is er de
mogelijk om deze direct op
groot scherm te bekijken.
• Technische ondersteuning is
altijd aanwezig.
• FotoHuis Venray kan in veel
gevallen direct uw foto’s printen
op diverse media.
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LIJSTEN
Ons assortiment bestaat uit een uitgebreide collectie
houten staaflijsten, die allemaal bij ons geassembleerd
kunnen worden!

• Voor ons zijn klantgerichte wensen geen enkel probleem,
sterker nog: dit is één van onze sterke kanten.
• Maatwerk kan door ons gerealiseerd worden en heeft qua
levertijd geen consequenties ten opzichte van de standaardmaten.
• Onze opdrachtgevers zijn belangrijk! Wij bieden u een op maat gesneden
advies, producten van uitstekende kwaliteit en een goede service.
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SCHOOLFOTOGRAFIE
Wij houden ons ook bezig met schoolfotografie. Op
verschillende scholen in Venray en omgeving maken
we jaarlijks de schoolfoto’s.

Iedere school kan zelf
bepalen welke achtergrond er gebruikt wordt.
Momenteel werken we
veel met een hout-look
achtergrond.
Met uw unieke toegangscode kunt u zelf het setje
foto’s online samenstellen, bestellen en betalen.
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Als u vragen heeft kunt
u natuurlijk altijd contact
met ons opnemen of een
keer aankomen!

FOTOHUIS VENRAY

ADRES
Plataanstraat 2
5802 EJ Venray
TELEFOON
(0478) 58 09 74
E-MAIL
info@fotohuisvenray.nl
WEBSITE
www.fotohuisvenray.nl

CONTACT
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WAAROM
PRINT PRO
MEDIA?

Print Pro Media heeft al
10 jaar ervaring in drukken
op de hoogste kwaliteit. We
leveren drukwerk en zijn uw
leverancier voor print media.
Print Pro Media is uw leverancier voor drukwerk.
Wij leveren onder andere:
• Diverse soorten en maten canvas doeken
• Promotiemateriaal (Flyers, Posters,
Stickers, Banners)
• Complete Huisstijl (briefpapier, visitekaartjes,
brochures, enveloppen)
• Foto’s op divers formaat en media,
geboortekaartjes, huwelijkskaarten
Onze tal van opties geven u de beste keus.

DRUKWERK
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FOTO OP
ALUMINIUM

Hout werkt!
Dus ook uw foto op hout.
Dit geeft de foto een uniek
karakter.

FOTO OP
HOUT

Print Pro Media is uniek in kwaliteit als het
gaat om het drukken van uw foto op
aluminium. In plaats van de foto op een
witte aluminium plaat te printen wordt
deze erop geplakt en daarna gelamineerd
zodat er niets meer van de foto verloren
kan gaan.

Uw foto op hout is een prachtig en uniek
product. Wij laten uw foto haarscherp op
geborsteld hout printen. Super om voor
jezelf te bestellen en onvergetelijk om
iemand cadeau te doen. Geschikt voor
binnen en buiten en geprint op
FSC gecertificeerd lariks hout.

Een foto op aluminium is verkrijgbaar op
verschillende diktes diboud. De keuze
verandert echter niet de prijs. Het schoon
houden van uw foto op aluminium is
hierdoor geen enkel probleem. Ook kan
hierdoor de foto ook buiten opgehangen
worden zonder iets van uw foto te
verliezen.

Whitewash is aan te raden voor buiten in
verband met het kromtrekken en
beschermen van het hout. Ook laat het de
kleuren van de foto nog meer
spreken. De print wordt superscherp geprint met UV inkt en daardoor ook geschikt
voor buiten. Wit wordt niet geprint en blijft
mooi houtkleur.

Tip!
Door uw foto op aluminium
te lamineren wordt uw foto
waterbestendig, en is deze
zelfs afwasbaar.
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Wij zijn de enige zonder openingen
tussen de planken!
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Als u vragen heeft kunt
u natuurlijk altijd contact
met ons opnemen of een
keer aankomen!

DIVERSE PRINT MEDIA
HD METAL
HD Metal bestaat uit een dunne plaat
aluminium met een coating. Hier brengen we met een speciale techniek
uw afbeelding op aan. Haarscherp en
megasterk met een nog nooit eerder
vertoonde fotokwaliteit. De hoogglans
uitvoering is dé opvolger van plexiglas maar dan lichter, sterker en met
veel mooiere kleuren! De matte versie
is dé opvolger voor aluminium.
CANVAS
Niet alle canvasdoeken zijn hetzelfde.
Wij werken met vijf verschillende
soorten doeken. Het ene doek is meer
geschikt voor kleur, het andere doek
voor zwart/wit. De doeken worden gedrukt met vivera pigment inkten, deze
inkten verkleuren niet. Wij verwerken
ook doeken voor andere vakfotografen omdat de kwaliteit zo hoog is.
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ART PAPER
Fine art paper is een kwalitatief hoogstaand papier dat ideaal is voor o.a.
het uitprinten van al uw favoriete
foto’s. Of u nu enkele foto’s wilt
afdrukken om uw huis mee op te
fleuren of een volledig album. Ook
(semi-)professionele fotografen
maken veel gebruik van fine art paper,
omdat het elk beeld tot zijn recht laat
komen dankzij zijn specifieke eigenschappen en textuur.
PLEXI GLAS
Een foto op plexiglas is prachtig
glansrijk en laat uw foto stralen. De
details van uw foto worden haarscherp afgebeeld, omdat de toplaag
van een plexiglas geen zichtbare
structuur heeft.

ADRES
Plataanstraat 2
5802 EJ Venray
TELEFOON
(0478) 58 09 74
E-MAIL
info@fotohuisvenray.nl
WEBSITE
www.printpromedia.nl

CONTACT

Print Pro Media
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Print Pro Media

